
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อกาํหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกใบสาํคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท เอ็นเอฟซี จาํกัด (มหาชน) 

ครัง้ท่ี 1 (NFC-W1) 

ลงวันท่ี 14 ธันวาคม 2561 

 



 

ข้อกาํหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท เอน็เอฟซี จาํกัด (มหาชน) 

ครัง้ที่ 1 

 

ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท เอ็นเอฟซ ีจํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1 ท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น

การถือหุ้น (“NFC-W1” หรือ “ใบสําคัญแสดงสิทธิ”) ออกโดย บริษัท เอ็นเอฟซี จํากดั (มหาชน) (“ผู้ออกใบสําคัญแสดง

สิทธิ” หรือ “บริษัท”) ตามมติท่ีประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2561 เมื่อวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2561 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะได้รับสิทธิตามท่ีได้กําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกใบสําคญัแสดง

สทิธิและผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท เอ็นเอฟซี จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1 (“ข้อกําหนดสิทธิ”)  โดยผู้

ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิและผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิจะต้องผกูพนัตามข้อกําหนดสิทธิทกุประการ และให้ถือวา่ผู้ ถือใบสาํคญั

แสดงสทิธิได้รับทราบและเข้าใจข้อกําหนดตา่งๆ ในข้อกําหนดสทิธิเป็นอย่างดีแล้ว รวมทัง้ได้ให้ความเห็นชอบกบัการแตง่ตัง้

นายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสทิธิและข้อกําหนดตา่งๆ ในสญัญาแตง่ตัง้นายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสทิธิด้วย   

ทัง้นี ้ผู้ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิจะจดัให้มีการเก็บรักษาข้อกําหนดสิทธิและสญัญาแตง่ตัง้นายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสทิธิไว้ 

ณ สํานักงานใหญ่ของผู้ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิและสํานักงานใหญ่ของนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ เพ่ือให้ผู้ ถือ

ใบสําคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบข้อกําหนดสิทธิและสญัญาต่างๆ ดังกล่าวได้ในวนัและเวลาทําการของบุคคลดังกล่าว 

(แล้วแตก่รณี) 
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หน้า 2 

ส่วนที่ 1  

สาระสาํคัญของใบสาํคัญแสดงสิทธิและรายละเอียดเกี่ยวกบัใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

ช่ือ : ใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท เอ็นเอฟซี จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1 

ชนิดของใบสาํคญัแสดงสทิธิ : ระบช่ืุอผู้ ถือและสามารถโอนเปลีย่นมือได้ 

วิธีการจดัสรร : เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้ น 

(Rights Offering) โดยบริษัทจะเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีมี

รายช่ือปรากฎอยู่ในสมุดทะเบียนรายช่ือผู้ ถือหุ้ นในวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2561 

(Record Date)  ในอตัราสว่นหุ้นสามญัของบริษัท 10 หุ้น ต่อใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 

หน่วย ในกรณีท่ีมีเศษให้ปัดทิง้ทัง้จํานวน และในกรณีท่ีมีใบสาํคญัแสดงสิทธิคงเหลือ

ภายหลงัจากการจดัสรร บริษัทจะดําเนินการยกเลกิใบสาํคญัแสดงสทิธิในสว่นท่ีเหลือ

ดงักลา่วตอ่ไป 

จํานวนท่ีออก : ไมเ่กิน 108,783,306 หนว่ย 

ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย : หนว่ยละ 0.00 บาท (ศนูย์บาท) 

อตัราการใช้สทิธิ : ใบสําคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทได้ 1 หุ้น (มลูค่าหุ้นท่ีตรา

ไว้ หุ้นละ 0.75 บาท) เว้นแตก่รณีมีการปรับอตัราการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ

ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 6  ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นจากการใช้สทิธิแปลงสภาพตามใบสาํคญั

แสดงสทิธิ ให้ปัดเศษนัน้ทิง้ 

ราคาการใช้สทิธิ : 6.50 บาท ต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ

ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 6 

วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ : วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2561 

วนัครบกําหนดอายใุบสาํคญั

แสดงสทิธิ 

: วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2564  

อายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธิ : 3 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ทัง้นี ้ภายหลงัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิ 

บริษัทจะไมข่ยายอายใุบสาํคญัแสดงสทิธิ 
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หน้า 3 

จํานวนหุ้นสามญัท่ีจดัสรรไว้

เพ่ือรองรับการใช้สทิธิ 

: ไม่เกิน 108,783,306 หุ้ น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้ นละ 0.75 บาท ซึ่งคิดเป็นสดัส่วนหุ้ น

รองรับต่อจํานวนหุ้ นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ณ วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 

2561 เทา่กบัร้อยละ 10.00*  

* วิธีการคํานวณสดัสว่นหุ้นรองรับ : 

= 
จํานวนหุ้นรองรับสาํหรับการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีออกในครัง้นี ้

จํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท  

= 
108,783,306 

1,087,833,056 

= ร้อยละ 10.00 
 

ระยะเวลาและกําหนดการใช้

สทิธิ 

: วนักําหนดการใช้สิทธิครัง้แรกตรงกับวนัท่ี 28 มิถนุายน 2562 และวนักําหนดการใช้

สทิธิครัง้สดุท้ายคือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2564 ซึ่งเป็นวนัท่ีใบสาํคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 

3 ปี นบัจากวนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นของ

บริษัทได้ในทุกวนัทําการสดุท้ายของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมของแต่ละปี

ปฏิทิน นับจากวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้แรก ตลอดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ (“วัน

กําหนดการใช้สิทธิ”) ในกรณีท่ีวันกําหนดการใช้สิทธิดงักล่าวตรงกับวนัหยุดของ

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เลื่อนวนักําหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวนัทํา

การก่อนหน้า 

ระยะเวลาการแจ้งความ

จํานงในการใช้สทิธิ 

: ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิซึง่ประสงค์ท่ีจะใช้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท

จะต้องแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญเพ่ิมทุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 

(“ความจํานงในการใช้สิทธิ”) ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ภายใน

ระยะเวลา 15 วนัก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ในกรณีท่ีวนักําหนดการใช้

สิทธิไม่ตรงกับวนัทําการ ให้เลื่อนวนักําหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวนัทําการก่อน

หน้า   

การไมส่ามารถยกเลกิการแจ้ง

ความจํานงในการใช้สทิธิ 

: เมื่อผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้แจ้งความจํานงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุตาม

ใบสาํคญัแสดงสทิธิแล้ว จะไมส่ามารถยกเลกิการแจ้งความจํานงได้ 

ตลาดรองของใบสาํคญัแสดง

สทิธิ 

: บริษัทจะนําใบสําคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ตลาดรองของหุ้นสามญัเพ่ิม

ทนุท่ีเกิดจากการใช้สทิธิตาม

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

: บริษัทจะนําหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีเกิดจากการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุตามใบสําคญั

แสดงสทิธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย 
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หน้า 4 

เหตใุนการปรับราคาการใช้

สทิธิ และ/หรืออตัราการใช้

สทิธิ 

: บริษัทจะดําเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออตัราการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการ

ปรับสิทธิตามท่ีระบไุว้ในข้อ 6 เมื่อมีเหตกุารณ์ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิและ

เง่ือนไขของใบสําคญัแสดงสิทธิ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ท่ีมีลกัษณะตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 

11 (4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 34/2551 เร่ือง การขอ

อนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นท่ีออกใหม่ และ

หุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิ ฉบบัลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551 (รวมทัง้

ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม)  

วตัถปุระสงค์ของการออก

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ และ

ประโยชน์ท่ีบริษัทจะพงึได้รับ

จากการจดัสรรหุ้นสามญั

เพ่ิมทนุในครัง้นี ้

: บริษัทต้องการเงินทนุเพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน และลดภาระหนีส้นิท่ีเพ่ิมขึน้จากการ

เข้าลงทุนใน SCC ซึ่งจะช่วยลดภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัทส่งผลให้บริษัทมี

ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานท่ีดีขึน้  นอกจากนี ้บริษัทยงัต้องการเงินทุน

สํารองไว้ใช้สําหรับรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยในอนาคต ซึ่งคาด

ว่าจะทําให้รายได้และผลกําไรของบริษัทปรับตวัดีขึน้และจะเป็นประโยชน์แก่บริษัท

และผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

ประโยชน์ท่ีผู้ ถือหุ้นจะพงึ

ได้รับจากการเพ่ิมทนุ 

: ผู้ ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับผลประโยชน์เก่ียวเน่ืองจากการท่ีบริษัทนําเงินทุนท่ีได้รับ

จากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสําคญัแสดงสิทธิไปขยายธุรกิจ สร้างความแข็งแกร่ง

และรายได้ให้แก่บริษัท   โดยผู้ ถือหุ้นมีสิทธิได้รับเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงิน

ปันผลให้กับผู้ ถือหุ้นของบริษัทในอตัราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิภายหลงั

จากการหักภาษีและทุนสํารองต่างๆ ทัง้หมดของบริษัทตามท่ีกฎหมายและบริษัท

กําหนดโดยอ้างอิงงบการเงินเฉพาะของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผล

ดงักลา่วจะขึน้อยู่กบัแผนการลงทนุ ความจําเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต 

ซึ่งบริษัทอาจกําหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอตัราน้อยกว่าท่ีกําหนดข้างต้นได้ หาก

บริษัทมีความจําเป็นอ่ืนใดท่ีจะต้องนําเงินกําไรสทุธิจํานวนดงักล่าวมาใช้เพ่ือขยาย

การดําเนินงานของบริษัทตอ่ไป 
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ส่วนที่ 2  

ข้อกาํหนดสิทธิทั่วไป 

1. คาํจาํกดัความ 

เว้นแตจ่ะกําหนดไว้เป็นอยา่งอ่ืน คําและข้อความตา่งๆ ท่ีใช้อยูใ่นข้อกําหนดสทิธินี ้ให้มีความหมายดงัตอ่ไปนี ้

"ข้อกําหนดสทิธิ" : หมายถึง ข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ ออกใบสําคญัแสดงสิทธิและผู้ ถือ

ใบสําคญัแสดงสิทธิฉบบันี ้ซึง่มีผลบงัคบัตัง้แตว่นัท่ีออกใบสําคญัแสดงสทิธิ รวมทัง้ท่ี

มีการแก้ไขเพ่ิมเติม (ถ้าม)ี 

"ใบสาํคญัแสดงสทิธิ" : หมายถึง ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท เอ็นเอฟซี จํากดั (มหาชน) 

ครัง้ท่ี 1 (NFC-W1) ชนิดระบุช่ือผู้ ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ หรือใบแทน

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ ซึง่มีรายละเอียดตามท่ีระบไุว้ในข้อกําหนดสทิธิ 

"ใบแทนใบสําคัญแสดง

สทิธิ" 

: หมายถึง เอกสารท่ีออกโดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์เพ่ือแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

"บริษัท" หรือ "ผู้ออก

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ" 

: หมายถึง บริษัท เอ็นเอฟซี จํากดั (มหาชน) 

“ประกาศ ทจ. 34/2551” : หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 34/2551 เร่ืองการขออนญุาต

และการอนญุาตให้เสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นท่ีออกใหม่และหุ้นท่ีออก

ใหม่เพ่ือรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิ ฉบบัลงวนัท่ี 15 ธันวาคม 2551 (รวมทัง้ท่ีมีการ

แก้ไขเพ่ิมเติม)  

"วนัทําการ" : หมายถึง วนัทําการของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

"ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ" : หมายถึง ผู้ทรงสทิธิในใบสาํคญัแสดงสทิธิแตล่ะหนว่ยตามข้อ 3.3 

"สมดุทะเบียนผู้ ถือ

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ" หรือ 

"สมดุทะเบียน" 

: หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบนัทึกรายละเอียดเก่ียวกับ

ใบสาํคญัแสดงสทิธิและผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีเก็บรักษาโดยนายทะเบียน 

"สิทธิในใบสําคัญแสดง

สทิธิ" 

: หมายถึง สิทธิทัง้ปวงในใบสําคญัแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากดัเฉพาะสทิธิในการ

ซือ้หุ้นรองรับ  สิทธิในการเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ ถือ

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ สทิธิในการได้รับคา่เสยีหายในกรณีหุ้นรองรับไมเ่พียงพอ 

"หุ้นรองรับ" : หมายถึ ง หุ้ นสามัญ เพ่ิมทุนของบ ริษัท  เอ็น เอฟ ซี  จํากัด  (มหาชน) จํานวน 

108,783,306 หุ้น ท่ีจัดไว้เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมทัง้หุ้ น

สามญัเพ่ิมทนุท่ีจะออกเพ่ิมเติมในกรณีมีการปรับสทิธิภายใต้ข้อกําหนดสทิธิ 

“หุ้น” : หมายถึง หุ้นสามญัออกใหมข่องบริษัท เอ็นเอฟซี จํากดั (มหาชน) 

“ระยะเวลาการแจ้งความ : หมายถึง ระยะเวลาท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซือ้หุ้ น
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จํานงในการใช้สทิธิ” สามญัเพ่ิมทนุของบริษัท สามารถแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดง

สทิธิได้ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 5.3  

"วันออกใบสําคัญแสดง

สทิธิ" 

: หมายถึง วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2561 

"วนักําหนดการใช้สทิธิ" : ให้มีความหมายตามท่ีระบไุว้ในข้อ 5.1 ของข้อกําหนดสทิธิ 

“สาํนกังาน ก.ล.ต.” : หมายถึง สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

"นายทะเบียนใบสําคัญ

แสดงสทิธิ" 

: ห ม าย ถึ ง  บ ริษั ท  ศูน ย์ รับ ฝาก ห ลัก ท รัพ ย์  (ป ระ เท ศ ไท ย ) จํ ากัด  เลข ท่ี  93                  

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์           

0-2009-9000 โทรสาร  0-2009-9991 และ/หรือ นิติบคุคลใดๆ ท่ีได้รับการแต่งตัง้ให้

เป็นนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิรายใหม่ท่ีรับโอนสิทธิและหน้าท่ีของนาย

ทะเบียนเก่ียวกบัการเป็นนายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสทิธินี ้

“ตลาดหลกัทรัพย์” : หมายถึง ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

"ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์" : หมายถึง บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

“ระบบ SET PORTAL” : หมายถึง ระบบเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ

ตลาดหลกัทรัพย์ 

2. รายการทั่วไป 

ใบสาํคญัแสดงสทิธิเป็นใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีออกและเสนอขายตามประกาศ ทจ. 34/2551  

3. ใบสาํคัญแสดงสิทธิ สมุดทะเบียนผู้ถอืใบสาํคัญแสดงสทิธิ และผู้ทรงสิทธิในใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

3.1 นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิมีหน้าท่ีท่ีจะต้องออกใบสาํคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิทกุราย 

สําหรับใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสทิธิจะต้องระบช่ืุอ 

“ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์” เป็นผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิแทนในสมุดทะเบียนผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ นาย

ทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิจะออกใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิตามแบบท่ีนายทะเบียน

ใบสาํคญัแสดงสทิธิกําหนดให้แก่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 

3.2  นายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสทิธิมีหน้าท่ีตามสญัญาแต่งตัง้นายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะต้องจดัทําและ

เก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไว้จนกว่าใบสําคญัแสดงสิทธิทัง้หมดจะมีการใช้สิทธิซือ้หุ้ น

รองรับของบริษัทหรือจนกวา่จะครบกําหนดอายใุบสาํคญัแสดงสทิธิ (แล้วแตก่รณี) 

3.3 ผู้ทรงสทิธิในใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

3.3.1 ผู้ทรงสทิธิในใบสําคญัแสดงสิทธิกรณีทัว่ไป  สทิธิในใบสําคญัแสดงสิทธิจะตกได้แก่บคุคลหรือนิติบคุคล

ท่ีปรากฏช่ือเป็นเจ้าของใบสําคญัแสดงสิทธิในจํานวนดงักล่าวท่ีระบุอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ ถือใบสําคญั

แสดงสิทธิในขณะนัน้ๆ หรือในวนัก่อนวนัแรกของการปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ 

เว้นแต่จะได้มีการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิซึ่งสามารถใช้ยนักบัผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิได้ตามข้อ 4.1.1 
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เกิดขึน้แล้วในวนัก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนท่ีเก่ียวข้องข้างต้นซึ่งสิทธิในใบสาํคญัแสดงสทิธิจะตกได้แก่ผู้ รับ

โอนใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

3.3.2 ผู้ทรงสิทธิในใบสาํคญัแสดงสทิธิกรณีท่ีศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิแทน  สทิธิใน

ใบสําคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีนายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับแจ้งเป็น

หนงัสือจากศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในใบสําคญัแสดงสิทธิในจํานวนตามท่ีศนูย์รับฝาก

หลกัทรัพย์ได้แจ้งต่อนายทะเบียนใบสําคญัแสดงสทิธิ โดยจํานวนดงักลา่วจะต้องไม่เกินกวา่จํานวนรวม

ของใบสําคญัแสดงสิทธิในช่ือของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ท่ีระบอุยู่ในสมุดทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดง

สทิธิในขณะนัน้ๆ หรือในวนัก่อนวนัแรกของการปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิ  

3.4  เมื่อศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์แจ้งต่อนายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ  นายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสทิธิมีหน้าท่ีท่ี

จะต้องออกใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ทรงสิทธิในใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีฝากไว้กับศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์และ

ลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิในใบสําคญัแสดงสิทธิรายดงักล่าวเป็นผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ ถือ

ใบสําคญัแสดงสิทธิตามจํานวนท่ีได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์  ทัง้นี ้เมื่อได้มีการออกใบสําคญัแสดง

สทิธิและลงทะเบียนดงักลา่วแล้ว นายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสทิธิจะแก้ไขจํานวนรวมของใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ี

ลงทะเบียนในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิไว้ในช่ือของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยหกัจํานวนใบสําคญั

แสดงสิทธิท่ีได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในช่ือของผู้ ทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิออก  ส่วนจํานวนรวมของ

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีปรากฏในใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีออกให้แก่ศูนย์รับฝาก

หลกัทรัพย์นัน้ หากนายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสทิธิไมไ่ด้ทําการแก้ไข (ไมว่า่ด้วยเหตใุดก็ตาม) ให้ถือวา่มีจํานวน

ลดลงตามจํานวนของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีได้แยกไปออกใบสาํคญัแสดงสิทธิและลงทะเบียนไว้ในช่ือของผู้ทรง

สทิธิในใบสาํคญัแสดงสทิธิดงักลา่ว 

4. การโอนใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

4.1 การโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีมิได้ฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้

4.1.1 แบบการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิระหวา่งผู้ โอนและผู้ รับโอน  การโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิจะสมบรูณ์เมือ่ผู้

โอนใบสําคญัแสดงสิทธิซึ่งเป็นผู้ ท่ีสมุดทะเบียนผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิระบุช่ือเป็นเจ้าของใบสําคัญ

แสดงสิทธิในจํานวนท่ีจะทําการโอน หรือผู้ รับโอนคนสดุท้ายโดยมีการสลกัหลงัแสดงการโอนต่อเน่ือง

ครบถ้วนจากผู้ ท่ีปรากฏช่ือดงักล่าว (แล้วแต่กรณี) ได้สง่มอบใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ รับโอนโดยลง

ลายมือช่ือสลกัหลงัแสดงการโอนให้ไว้ด้วย 

ผลการโอนใบสําคญัแสดงสทิธิระหว่างผู้ รับโอนกบับริษัท  การโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิจะใช้ยนักบับริษัท

ได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับคําขอลงทะเบียนการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิพร้อมทัง้

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีผู้ รับโอนใบสําคญัแสดงสทิธิได้ลงลายมือช่ือเป็นผู้ รับโอนในด้านหลงัของใบสาํคญั

แสดงสทิธินัน้ครบถ้วนแล้ว 

ผลของการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิระหวา่งผู้ รับโอนกบับคุคลภายนอก  การโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิจะใช้

ยนักบับคุคลภายนอกได้ก็ตอ่เมื่อนายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิได้ลงทะเบียนการโอนใบสาํคญัแสดง

สทิธิในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิเรียบร้อยแล้ว 
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4.1.2 การขอลงทะเบียนการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ จะต้องกระทํา ณ สํานักงานใหญ่ของนายทะเบียน

ใบสาํคญัแสดงสิทธิในวนัและเวลาทําการของนายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิ และจะต้องทําตามแบบ

และวิธีการท่ีนายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิกําหนด โดยผู้ขอลงทะเบียนจะต้องสง่มอบใบสาํคญัแสดง

สทิธิท่ีลงลายมือช่ือครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 4.1.1 พร้อมทัง้หลกัฐานอ่ืนๆ ท่ียืนยนัถึงความถกูต้อง

และความสมบรูณ์ของการโอนและการรับโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิตามท่ีนายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสทิธิ

กําหนดให้แก่นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ  และให้นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิออกใบรับคําขอ

ลงทะเบียนการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้ขอลงทะเบียนนัน้ 

4.1.3 นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิจะลงทะเบียนการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ ถือ

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ พร้อมทัง้รับรองการโอนไว้ในใบสาํคญัแสดงสิทธิภายใน 7 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีนาย

ทะเบียนใบสาํคญัแสดงสทิธิได้รับคําขอลงทะเบียนและเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องในกรณีท่ีไมต้่องออก

ใบสําคญัแสดงสิทธิให้ใหม่ หรือภายใน 15 วนัทําการนับแต่วนัท่ีนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิได้

รับคําขอลงทะเบียนและเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องในกรณีท่ีต้องออกใบสาํคญัแสดงสทิธิให้ใหม ่ 

4.1.4 นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิมีสิทธิปฏิเสธไม่รับดําเนินการตามคําขอลงทะเบียนการโอนใบสําคญั

แสดงสทิธิ หากนายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิเห็นวา่การโอนใบสาํคญัแสดงสทิธินัน้จะขดัตอ่กฎหมาย

หรือขดัต่อข้อจํากดัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ (ถ้ามี) โดยนายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิจะแจ้งให้ผู้

ขอลงทะเบียนทราบภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ีนายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับคําขอลงทะเบียนและ

เอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวข้อง  

4.2 การโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์ ศนูย์

รับฝากหลกัทรัพย์ และหนว่ยงานกํากบัดแูลอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

5. วิธีการใช้สทิธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิ 

5.1 วนักําหนดการใช้สทิธิ 

วนักําหนดการใช้สิทธิครัง้แรกตรงกบัวนัท่ี 28 มิถนุายน 2562 และวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายคือวนัท่ี 13 

ธนัวาคม 2564 ในกรณีท่ีวนัใช้สทิธิดงักลา่วตรงกบัวนัหยดุทําการของตลาดหลกัทรัพย์ ให้เลือ่นวนักําหนดการใช้

สทิธิดงักลา่วเป็นวนัทําการก่อนหน้า ทัง้นีอ้ายรุวมของใบสาํคญัแสดงสทิธิจะต้องไมเ่กิน 3 ปี 

ยกเว้นกําหนดการใช้สิทธิครัง้แรกและครัง้สดุท้าย ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดง

สทิธิในการซือ้หุ้นของบริษัทได้ในทกุวนัทําการสดุท้ายของเดือนมิถนุายน และเดือนธันวาคมของแตล่ะปีปฏิทิน 

นับจากวันใช้สิทธิครัง้แรก นับจากวันกําหนดการใช้สิทธิครัง้แรก ตลอดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ ("วัน

กําหนดการใช้สิทธิ") ในกรณีท่ีวนักําหนดการใช้สิทธิดงักลา่วตรงกบัวนัหยดุของตลาดหลกัทรัพย์ ให้เลื่อนวนั

กําหนดการใช้สทิธิดงักลา่วเป็นวนัทําการก่อนหน้า 

ทัง้นี ้บริษัทจะไมเ่รียกให้ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิใช้สทิธิ นอกเหนือจากวนักําหนดการใช้สทิธิท่ีระบไุว้ข้างต้น 

5.2 การใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 
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ในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุตาม

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีตนถืออยู่ทัง้หมดหรือบางส่วนก็ได้ สําหรับใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีเหลือและไม่ได้ใช้สิทธิ

ภายในวันกําหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย บริษัทจะถือว่าผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตาม

ใบสาํคญัแสดงสทิธิดงักลา่วและให้ถือวา่ใบสาํคญัแสดงสทิธินัน้ๆ สิน้สภาพโดยไมม่ีการใช้สทิธิ 

5.3 ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ 

5.3.1 ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัแตล่ะครัง้ (ยกเว้นการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย) 

 ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทจะต้องแจ้งความ

จํานงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุตามใบสําคญัแสดงสทิธิ ตามวิธีการและขัน้ตอนการใช้สทิธิตาม

ข้อ 5.4 (“ความจํานงในการใช้สิทธิ”) ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วนั

ก่อนวนักําหนดการใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ (“ระยะเวลาการแจ้งความจาํนงในการใช้สทิธิ”)  

 ทัง้นี ้บริษัทจะไมปิ่ดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิเพ่ือพกัการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิเพ่ือกําหนด

สทิธิของผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิในการท่ีจะใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท และบริษัทจะแจ้งขา่ว

และรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับวนักําหนดการใช้สิทธิ ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ 

อตัราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ รายละเอียดบญัชีธนาคารเพ่ือการจองซือ้และใช้สิทธิตามใบสําคญั

แสดงสทิธิ บคุคลท่ีบริษัทจะแตง่ตัง้ให้เป็นตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) และสถานท่ีใช้

สทิธิ ผา่นระบบ SET PORTAL หรือระบบอ่ืนใดตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์กําหนด เพ่ือแจ้งให้ผู้ ถือใบสําคญั

แสดงสิทธิทราบลว่งหน้าไม่น้อยกวา่ 5 วนัก่อนวนัเร่ิมระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิแต่ละ

ครัง้ 

5.3.2 ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัครัง้สดุท้าย 

ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิจะต้องแจ้งความจํานงตามวิธีการและขัน้ตอนการใช้สทิธิตามข้อ 5.4 ในระหวา่ง

เวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วนัก่อนวนักําหนดใช้สิทธิครัง้สดุท้าย (“ระยะเวลาการ

แจ้งความจาํนงในการใช้สิทธิครัง้สุดท้าย”)  

ทัง้นี ้บริษัทจะแจ้งขา่วและรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบักําหนดวนักําหนดการใช้สทิธิ ระยะเวลาการแจ้ง

ความจํานงในการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย อตัราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ รายละเอียดบญัชีธนาคารเพ่ือ

การจองซือ้และใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ บคุคลท่ีบริษัทจะแตง่ตัง้ให้เป็นตวัแทนรับแจ้งความจํานง

ในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) และสถานท่ีใช้สิทธิ ผ่านระบบ SET PORTAL หรือระบบอ่ืนใดตามท่ีตลาด

หลกัทรัพย์กําหนดเพ่ือแจ้งให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 5 วนัก่อนเร่ิมระยะเวลา

การแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย พร้อมทัง้สง่จดหมายลงทะเบียนถึงผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

ตามรายช่ือท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอน

ใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้สดุท้าย ทัง้นี ้บริษัทจะปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเพ่ือพกัการโอน

ใบสาํคญัแสดงสิทธิครัง้สดุท้ายเป็นเวลา 21 วนัก่อนวนักําหนดใช้สทิธิครัง้สดุท้าย และตลาดหลกัทรัพย์

จะทําการขึน้เคร่ืองหมายห้ามการซือ้ขายชัว่คราว (SP) เพ่ือห้ามการซือ้ขายใบสาํคญัแสดงสทิธิ ลว่งหน้า 

2 วนัทําการก่อนวนัปิดสมดุทะเบียน 
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ในกรณีท่ีวนัเร่ิมปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเพ่ือพักการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิตรงกับ

วนัหยดุของตลาดหลกัทรัพย์ ให้เลื่อนวนัเร่ิมปิดสมุดทะเบียนเป็นวนัทําการสดุท้ายก่อนหน้าวนัเร่ิมปิด

สมดุทะเบียนเดิมดงักลา่ว ทัง้นี ้ใบสาํคญัแสดงสทิธิจะพกัการซือ้ขายจนถึงวนักําหนดใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 

5.4 วิธีการใช้สทิธิและขัน้ตอนการใช้สทิธิ  

5.4.1 ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิสามารถขอรับใบแจ้งความจํานงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุได้ท่ีบริษัท และ/

หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี ) หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท 

www.nfc.co.th โดยสามารถแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญเพ่ิมทุนได้ท่ีบริษัท และ/หรือ 

ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ตามระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิตามท่ี

ระบใุนข้อ 5.3 ข้างต้น 

ท่ีอยูบ่ริษัท : 

เลขท่ี 88 อาคารเอสซี กรุ๊ป ชัน้ 3  

ถนนเดอะพาร์คแลนด์ (บางนา-ตราด กม.5)  

แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

ในกรณีท่ีใบสําคญัแสดงสิทธิอยู่ในระบบใบหุ้น (Script) ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้ใบสําคญั

แสดงสทิธิเป็นหลกัฐานในการแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิได้ทนัที 

ในกรณีท่ีใบสําคญัแสดงสิทธิอยูใ่นระบบไร้ใบหลกัทรัพย์ (Scripless) ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีต้องการ

ใช้สิทธิต้องแจ้งความจํานงและกรอกแบบคําขอเพ่ือขอถอนใบสําคญัแสดงสิทธิตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์

กําหนดดงันี ้

 ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของตนอยู่ในบญัชี “บริษัท ศนูย์รับฝาก

หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือผู้ ฝาก” ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีต้องการใช้สิทธิต้องแจ้ง

ความจํานงและกรอกแบบคําขอเพ่ือขอถอนใบสาํคญัแสดงสทิธิตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์กําหนด โดย

ยื่นต่อบริษัทหลกัทรัพย์ท่ีเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลกัทรัพย์

ดงักล่าวจะดําเนินการแจ้งกับศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์เพ่ือขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิจากบัญชี 

“บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพ่ือผู้ ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์จะ

ดําเนินการออกใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิเพ่ือใช้เป็นหลกัฐานประกอบการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั

เพ่ิมทนุของบริษัท 

 ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไม่มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ โดยใบสําคญัแสดงสิทธิอยู่กบัศนูย์

รับฝากหลกัทรัพย์ใน “บญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์” ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีต้องการใช้สทิธิ ต้อง

แจ้งความจํานงและกรอกแบบคําขอเพ่ือขอถอนใบสาํคญัแสดงสทิธิตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 

โดยยื่นต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพ่ือขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิจาก “บัญชีบริษัทผู้ ออก

หลกัทรัพย์” โดยศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์จะดําเนินการออกใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ เพ่ือใช้เป็น

หลกัฐานประกอบการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท  
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ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ (ทัง้ท่ีถือเป็นใบสําคญัแสดงสิทธิและในระบบไร้ใบหลกัทรัพย์ (Scripless)) ท่ี

ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ จะต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขการแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ โดย

ต้องดําเนินการและสง่เอกสารแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการ

ใช้สทิธิ ดงันี ้

ก) แบบแจ้งความจํานงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีได้กรอกข้อความถกูต้องชดัเจน และครบถ้วน

ทกุรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิและสง่ให้แก่บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้ง

ความจํานงในการใช้สทิธิ (ถ้ามี) ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ 

ข) ใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามแบบท่ีตลาดหลกัทรัพย์กําหนด ซึ่งผู้ ถือ

ใบสําคญัแสดงสิทธิลงลายมือช่ือผู้ โอนด้านหลงั ตามจํานวนท่ีระบุในแบบแจ้งความจํานงการใช้

สิทธิซือ้หุ้ นสามัญเพ่ิมทุน และหนังสือมอบอํานาจให้ผู้ อ่ืนมารับใบสําคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่

สําหรับใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี) และสง่ให้แก่ บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้ง

ความจํานงในการใช้สทิธิ (ถ้าม)ี 

ค) ชําระเงินตามจํานวนท่ีระบุในใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุน และสง่หลกัฐาน

การชําระเงินให้แก่บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) โดยผู้ ถือ

ใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีประสงค์จะใช้สทิธิซือ้หุ้นจะต้องชําระเงินตามวิธีการใดวิธีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  โอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ธนาคาร กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) สาขาบางนา

ช่ือบัญชี “บริษัท เอ็นเอฟซี จํากัด (มหาชน)” เลขท่ีบัญชี  130-7-42121-2 โดยให้แนบ

หลกัฐานการโอนเงินท่ีธนาคารออกให้ พร้อมระบุช่ือ-นามสกุล และเบอร์โทรศพัท์ท่ีสามารถ

ติดตอ่ไว้ด้วย หรือ 

(2)  ชําระเป็นเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ ท่ีสามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ภายใน 1 วันทําการนับจากวันท่ีแจ้งความจํานงการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ โดยเช็คบุคคล 

แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟ ต้องลงวนัท่ีก่อนวนักําหนดการใช้สทิธิในครัง้นัน้ไมน้่อยกวา่ 3 วนัทํา

การ และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย “บริษัท เอ็นเอฟซี จํากดั (มหาชน)” โดยให้ระบช่ืุอ-นามสกุล 

และเบอร์โทรศพัท์ท่ีสามารถติดตอ่ได้ไว้ด้านหลงัด้วย หรือ 

(3)  ชําระโดยวิธีการอ่ืนตามแตท่ี่บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ (ถ้ามี) 

จะเป็นผู้ กําหนดและแจ้งให้ทราบตอ่ไป  

ทัง้นี ้การใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัดงักลา่วจะสมบรูณ์ก็ตอ่เมื่อบริษัทและ/หรือตวัแทนรับแจ้งความ

จํานงในการใช้สทิธิ (ถ้ามี) เรียกเก็บเงินดงักลา่วได้แล้วเทา่นัน้ หากบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้ง

ความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) เรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุผลใดๆ ท่ีมิได้เกิดจากความผิดของ

บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี)  บริษัทจะถือว่าผู้ ถือใบสําคัญ

แสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญเพ่ิมทุนในครัง้นัน้ โดยบริษัท และ/หรือ 

ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ (ถ้ามี) จะจดัสง่ใบสาํคญัแสดงสทิธิพร้อมกบัเช็ค แคชเชียร์

เช็ค หรือดร๊าฟท์ท่ีเรียกเก็บเงินไม่ได้คืนให้แก่ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วนันับจากวัน

กําหนดการใช้สทิธิในครัง้นัน้ๆ แตท่ัง้นี ้ไมถื่อเป็นการตดัสทิธิท่ีผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิจะใช้สทิธิซือ้
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หุ้นสามญัเพ่ิมทนุในครัง้ต่อไป เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิในครัง้สดุท้าย บริษัทจะถือว่าใบสาํคญัแสดง

สทิธินัน้ๆ  สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิซึ่งบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้

สทิธิ (ถ้ามี) จะไมรั่บผิดชอบตอ่ดอกเบีย้ และ/หรือคา่เสยีหายอ่ืนใด ไมว่า่กรณีใดๆ  

ง) ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอ่ืนใด (ถ้ามี) ตาม

บทบญัญัติแห่งประมวลรัษฎากรหรือข้อบงัคบัหรือกฎหมายต่างๆ ท่ีใช้บงัคบัในการใช้สิทธิซือ้หุ้น

สามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

จ) หลกัฐานประกอบการใช้สทิธิ 

1)   บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย :  สําเนาบตัรประชาชน หรือสําเนาบตัรข้าราชการ หรือสําเนาบตัร

พนกังานรัฐวิสาหกิจท่ียงัไมห่มดอาย ุ(ในกรณีมีการเปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกุล ซึ่งทําให้ช่ือ/ช่ือสกุล ไม่

ตรงกบัใบสําคญัแสดงสทิธิ ให้แนบเอกสารท่ีออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนช่ือ/

ช่ือสกลุ เป็นต้น) พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถกูต้อง (กรณีผู้ใช้สทิธิเป็นผู้ เยาว์ จะต้องแนบ

สําเนาบตัรประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบ้านท่ีผู้ เยาว์อาศยัอยู่

พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง) 

2)   บุคคลธรรมดาต่างด้าว :   สําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง พร้อมลงลายมือช่ือ

รับรองสาํเนาถกูต้อง 

3)   นิติบคุคลสญัชาติไทย : สาํเนาหนงัสือรับรองบริษัท ท่ีกระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน

ก่อนวนักําหนดการใช้สทิธิในครัง้นัน้ๆ พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้องโดยกรรมการผู้มีอํานาจท่ีมีช่ือ

ปรากฏอยู่ในหนงัสือรับรองบริษัทนัน้ และเอกสารหลกัฐานของกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือ

ช่ือตาม 1) หรือ 2) พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถกูต้อง 

4)   นิตบิคุคลตา่งด้าว  : สาํเนาเอกสารการจดทะเบียนจดัตัง้นิติบคุคล และ/หรือ หนงัสอืรับรองนิติ

บคุคล พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถกูต้องโดยกรรมการผู้มีอํานาจ และเอกสารหลกัฐาน

ของกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือตาม 1) หรือ 2) พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง 

และรับรองโดย Notary public ของประเทศท่ีออกเอกสารนัน้ไมเ่กิน 6 เดือนก่อนวนักําหนดการ

ใช้สทิธิในครัง้นัน้ๆ 

5)   คัสโตเดียน : สําเนาเอกสารการจดทะเบียน พร้อมหนังสือแต่งตัง้คัสโตเดียน และเอกสาร

หลกัฐานของผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือตาม 1) หรือ 2) พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง 

และรับรองโดย Notary public ของประเทศท่ีออกเอกสารนัน้ไมเ่กิน 6 เดือนก่อนวนักําหนดการ

ใช้สทิธิในครัง้นัน้ๆ 

ทัง้นี ้หากผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามท่ีกล่าวข้างต้น 

บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี)  ขอสงวนสิทธิท่ีจะถือว่าผู้ ถือ

ใบสําคญัแสดงสทิธิไมป่ระสงค์จะใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิในครัง้นัน้ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัท 

และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) สามารถใช้ดลุพินิจในการพิจารณาให้ผู้

ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ ใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ ได้ตามความเหมาะสม 
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5.4.2 จํานวนหนว่ยของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีขอใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุจะต้องเป็นจํานวนเต็มเทา่นัน้ โดย

อตัราการใช้สิทธิเท่ากบัใบสําคญัแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยต่อหุ้นสามญั 1 หุ้น เว้นแตก่รณีมีการปรับอตัรา

การใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิตามท่ีระบไุว้ในข้อ 6 

5.4.3 จํานวนหุ้ นสามัญท่ีออกให้เมื่อมีการใช้สิทธิจะคํานวณโดยการนําจํานวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งผู้ ถือ

ใบสําคญัแสดงสิทธิได้ชําระตามท่ีกลา่วข้างต้น หารด้วยราคาการใช้สิทธิในขณะท่ีมีการใช้สทิธินัน้ โดย

บริษัทจะออกหุ้นสามญัเป็นจํานวนเต็ม ไมเ่กินจํานวนหนว่ยของใบสาํคญัแสดงสิทธิคณูด้วยอตัราการใช้

สทิธิ หากมีการปรับราคาการใช้สทิธิ และ/หรืออตัราการใช้สทิธิแล้วทําให้มเีศษเหลืออยูจ่ากการคํานวณ

ดงักลา่ว บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะไม่นําเศษดงักล่าวมาคิด

คํานวณและจะชําระเงินท่ีเหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นเช็คระบุช่ือขีดคร่อมเฉพาะคืนให้แก่ผู้ ถือ

ใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วนันบัจากวนักําหนดการใช้สิทธิในแต่ละ

ครัง้โดยไมม่ีดอกเบีย้ไมว่า่ในกรณีใดๆ 

ในกรณีท่ีต้องมีการเปลีย่นแปลงอตัราการใช้สทิธิตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้สทิธิ และ/หรืออตัราการ

ใช้สิทธิตามท่ีระบใุนเง่ือนไขการปรับสทิธิ และมีเศษของจํานวนหุ้นสามญัท่ีจะได้รับจากการใช้สิทธิตาม

ใบสาํคญัแสดงสทิธิให้ตดัเศษของหุ้นทิง้ 

5.4.4 ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะต้องใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัไม่ตํ่ากว่า 100 หุ้นสามญั โดยจํานวนหน่วย

ของใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีขอใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัจะต้องเป็นจํานวนเต็มเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีผู้

ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ มีสิทธิในการซือ้หุ้นตํ่ากว่า 100 หุ้นสามญั จะต้องใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัใน

ครัง้เดียวทัง้จํานวน ยกเว้นในการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายนี ้ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิในการ

ซือ้หุ้นสามญัโดยไมม่ีการกําหนดจํานวนหุ้นสามญัขัน้ตํ่า 

5.4.5 หากบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ ได้รับเอกสารแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ

ตามข้อ 5.4.1 จ) ไมค่รบถ้วนหรือไมถ่กูต้อง หรือจํานวนเงินท่ีบริษัทได้รับชําระไมค่รบตามจํานวนท่ีระบไุว้

ในแบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามญั หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่าข้อความท่ีผู้ ถือใบสําคัญ

แสดงสทิธิกรอกลงในแบบแสดงความจํานงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญันัน้ไมค่รบถ้วนหรือไมถ่กูต้อง หรือติด

อากรแสตมป์ (ถ้ามี) ไม่ครบถ้วนถกูต้องตามบทบญัญัติแห่งประมวลรัษฎากร ข้อบงัคบั หรือกฎหมาย

ตา่งๆ ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิจะต้องทําการแก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการ

ใช้สิทธิในแต่ละครัง้ หากผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไม่ทําการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดงักล่าว 

บริษัทและ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิแสดง

เจตนายกเลิกการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัในครัง้นัน้ๆ และบริษัทและ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการ

ใช้สทิธิ (ถ้ามี) จะจดัสง่เงินท่ีได้รับโดยไมม่ีดอกเบีย้ และใบสาํคญัแสดงสทิธิคืนให้แก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดง

สทิธิ ภายใน 14 วนันบัจากวนักําหนดการใช้สิทธิในครัง้นัน้ๆ ตามวิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดโดยบริษัท

และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ทัง้นี ้ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้ง

ความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัใหมไ่ด้ในวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้ต่อไป เว้นแต่การใช้สิทธิครัง้นัน้

จะเป็นการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย ให้ถือว่าใบสาํคญัแสดงสทิธินัน้ๆ สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ ในกรณี

เช่นนีบ้ริษัทจะไมรั่บผิดชอบตอ่ดอกเบีย้และ/หรือคา่เสยีหายอ่ืนใดไมว่า่กรณีใดๆ  
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5.4.6 ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิชําระเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัท และ/หรือตัวแทนรับแจ้ง

ความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) มีสิทธิท่ีจะดําเนินการประการใดประการหนึ่งตามลําดบั ดงัต่อไปนี ้

ตามท่ีบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ (ถ้ามี) จะเห็นสมควร 

ก) ให้ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิชําระเงินเพ่ิมเติมตามจํานวนท่ีประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายใน

ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิในครัง้นัน้ หากบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจํานง

ในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ไมไ่ด้รับเงินครบตามจํานวนในการใช้สทิธิภายในระยะเวลาดงักลา่ว บริษัท และ/

หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะถือว่าการแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิในครัง้

นัน้สิน้สภาพลงโดยไมม่ีการใช้สทิธิ หรือ 

ข)  ถือวา่จํานวนหุ้นสามญัท่ีจองซือ้มีจํานวนเทา่กบัจํานวนเงินท่ีได้รับจากการใช้สทิธิตามราคาการใช้สทิธิ

ในขณะนัน้ หรือ 

ค)  ถือวา่การแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิในครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไมม่ีการใช้สทิธิ 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีเป็นการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย บริษัทจะดําเนินการตามข้อ ข) และการกระทําใดๆ ของบริษัท 

และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ (ถ้ามี) ให้ถือวา่เป็นท่ีสดุ  

ในกรณีตามข้อ ก) และ ค) บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะส่งเงินท่ี

ได้รับไว้คืนเป็นเช็คระบช่ืุอขีดคร่อมเฉพาะและใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยจะถือว่าไม่มีการใช้สิทธิดงักลา่ว 

โดยจะสง่คืนให้แก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วนันบัจากวนักําหนดการ

ใช้สทิธิ ในครัง้นัน้ๆ โดยไมม่ีดอกเบีย้  

ในกรณีตามข้อ ข) บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะถือว่ามีการใช้สิทธิ

เพียงบางส่วน และบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะสง่มอบใบสําคญั

แสดงสทิธิสว่นท่ีเหลอืคืนให้กบัผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วนันบัจากวนั

กําหนดการใช้สิทธิในครัง้นัน้ๆ พร้อมเงินสว่นท่ีเหลือ (ถ้ามี) โดยไม่มีดอกเบีย้ อย่างไรก็ดี ใบสําคญัแสดง

สิทธิท่ียงัไม่มีการใช้สิทธิดงักลา่ว ยงัมีผลต่อไปจนถึงวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย เว้นแต่เป็นการใช้

สทิธิครัง้สดุท้าย 

5.4.7  ในกรณีท่ีบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ไมส่ามารถคืนเงินสว่นท่ีไม่ได้ใช้

สทิธิให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิได้ภายในระยะเวลา 14 วนันบัแต่วนัครบกําหนดการใช้สิทธิในครัง้นัน้ๆ 

ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิจะได้รับดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.5 ตอ่ปี โดยคํานวณจากเงินสว่นท่ีไมไ่ด้ใช้สทิธิ

นบัแตว่นัท่ีพ้นกําหนด 14 วนัดงักลา่วจนถึงวนัท่ีผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิได้รับคืน  

อย่างไรก็ดี หากบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ (ถ้ามี) ได้ทําการสง่เช็ค ดร๊าฟท์ 

ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือคําสัง่จ่ายเงินของธนาคาร ซึ่งขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะช่ือผู้ ถือใบสําคญัสิทธิ ทาง

ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีระบใุนหนงัสือแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิโดยถกูต้องแล้ว ให้ถือวา่ผู้ ถือ

ใบสําคญัแสดงสิทธิ ได้รับเงินคืนโดยชอบและผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/

หรือคา่เสยีหายใดๆ อีกตอ่ไป 
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5.4.8  เมื่อผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ ได้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขการแจ้งความ

จํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ กลา่วคือ ได้สง่มอบทัง้ใบสําคญัแสดงสิทธิ แบบแจ้งความจํานงการ

ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั พร้อมทัง้หลกัฐานประกอบการใช้สิทธิตามข้อ 5.4.1 จ) และชําระเงินค่าจองซือ้หุ้น

สามญัถกูต้องและครบถ้วนสมบรูณ์ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิจะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สทิธิได้ เว้นแต่

จะได้รับความยินยอมเป็นหนงัสอืจากบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ (ถ้ามี) 

5.4.9  เมื่อพ้นกําหนดวนักําหนดใช้สทิธิครัง้สดุท้ายแล้ว แตผู่้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิยงัมิได้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขของ

การใช้สิทธิท่ีบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ (ถ้ามี) กําหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้

ถือวา่ใบสาํคญัแสดงสทิธินัน้ๆ สิน้สภาพลงโดยไมม่ีการใช้สิทธิ และผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิจะใช้สิทธิใดๆ 

ไมไ่ด้อีก 

5.4.10 ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิสง่มอบใบสาํคญัแสดงสิทธิ เป็นจํานวนมากกวา่จํานวนท่ีประสงค์จะใช้

สทิธิ บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะสง่ใบสาํคญัแสดงสทิธิใบใหมโ่ดย

มีจํานวนของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีลดลงให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิดงักลา่ว หากใบสําคญัแสดงสิทธิ

นัน้อยู่ในระบบใบหุ้น โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วนันบัจากวนักําหนดการใช้สิทธินัน้ๆ และ

จะทําการยกเลกิใบสาํคญัแสดงสทิธิใบเก่า 

5.4.11 บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลีย่นแปลงทนุชําระแล้วของบริษัทตอ่กระทรวงพาณิชย์ตามจํานวนหุ้นสามญั

ท่ีออกใหม่สําหรับการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ภายใน 14 วนั นบัตัง้แต่วนัท่ีบริษัทได้รับชําระค่าหุ้นครบตาม

จํานวนท่ีมีการใช้สิทธิแต่ละครัง้ และบริษัทจะดําเนินการให้นายทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนผู้

ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีได้ใช้สทิธินัน้เข้าเป็นผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัทในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นตามจํานวน

หุ้นสามญัท่ีคํานวณได้จากการใช้สทิธิในครัง้นัน้ 

ทัง้นี ้บริษัทจะดําเนินการยื่นคําขอให้รับหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีออกเน่ืองจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดง

สทิธิ เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนเข้าซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 30 วนันบัแต่วนักําหนดการใช้สิทธิ

แตล่ะครัง้ 

หุ้นสามญัใหม่ท่ีออกเน่ืองจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกับหุ้น

สามัญของบริษัทท่ีได้ออกไปก่อนหน้าแล้วทุกประการ นับตัง้แต่วนัท่ีมีการจดแจ้งช่ือของผู้ ถือใบสําคัญ

แสดงสทิธิหรือผู้ รับสิทธิแทนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทและจดทะเบียนเพ่ิมทนุชําระแล้วเน่ืองจากการออกหุ้น

สามญัใหมจ่ากการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิกบักระทรวงพาณิชย์แล้ว 

5.4.12  ในกรณีท่ีหุ้นสามญัท่ีสํารองไว้เพ่ือรองรับการใช้สิทธิไม่เพียงพอ บริษัทจะดําเนินการชดใช้ค่าเสียหายท่ี

เกิดขึน้ให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามข้อ 7 อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่ชดใช้

คา่เสยีหายให้แก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีไมส่ามารถใช้สทิธิได้ ถึงแม้วา่จะมีหุ้นสามญัเพียงพอ ในกรณีท่ี

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นบุคคลต่างด้าวหรือนิติบุคคลต่างประเทศท่ีไม่สามารถใช้สิทธิได้ เพราะถูก

จํากดัสทิธิตามสดัสว่นการถือหุ้นท่ีระบใุนข้อบงัคบัของบริษัท 
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5.4.13  นายทะเบียนของใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

 บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท์  : 0-2009-9000 

โทรสาร  : 0-2009-9991 

Website  : http://www.tsd.co.th 

E-mail  : TSDCallCenter@set.or.th 

นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิจะรับผิดชอบการปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ซึ่งในสมุด

ทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยช่ือเต็ม สญัชาติ และท่ีอยู่ของผู้ ถือใบสําคญัแสดง

สทิธิและรายละเอียดอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้องตามท่ีศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์กําหนด ในกรณีข้อมลูไมต่รงกนั บริษัท

จะถือวา่สมดุทะเบียนผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิเป็นข้อมลูท่ีถกูต้อง 

ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีหน้าท่ีในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือข้อผิดพลาดในรายละเอียดในการลง

บนัทกึในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ และนายทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะเปลี่ยนแปลง

หรือแก้ไขข้อผิดพลาดดงักลา่ว  

5.4.14  วิธีการสง่มอบใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

บริษัทจะดําเนินการสง่มอบใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่บคุคลตามรายช่ือผู้ ท่ีได้รับการจดัสรรใบสาํคญัแสดง

สทิธิและบริษัทจะดําเนินการออกและสง่มอบใบสาํคญัแสดงสทิธิ ตามรายละเอียด ดงันี ้

1) กรณีท่ีผู้ ได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิไม่มีบญัชีขายหลกัทรัพย์กบับริษัทหลกัทรัพย์หรือศนูย์

รับฝากหลกัทรัพย์  

ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะส่งมอบใบสําคญัแสดงสิทธิตามจํานวนท่ีได้รับจดัสรรให้แก่ผู้ ท่ีได้รับการ

จดัสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามช่ือท่ีอยูท่ี่ระบใุนสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นภายใน 15 วนัทํา

การ นบัแต่วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ในกรณีนี ้ผู้ ท่ีได้รับการจดัสรรจะไม่สามารถขายใบสําคญั

แสดงสิทธิท่ีได้รับการจัดสรรในครัง้นีใ้นตลาดหลกัทรัพย์ได้ จนกว่าจะได้รับใบสําคญัแสดงสิทธิ ซึ่ง

อาจได้รับภายหลงัจากท่ีใบสาํคญัแสดงสทิธิของบริษัทเร่ิมซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ 

2) กรณีท่ีผู้ ท่ีได้รับการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์กบับริษัทหลกัทรัพย์ 

 ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ จะนําใบสาํคญัแสดงสทิธิฝากไว้กบั “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศ

ไทย) จํากดั เพ่ือผู้ฝาก” และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชีจํานวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ี

บริษัทนัน้ฝากหลักทรัพย์อยู่ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นัน้ก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวน

ใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีผู้ ได้รับจดัสรรฝากไว้ และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับการจดัสรร

ภายใน 7 วนัทําการ นบัจากวนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ในกรณีนีผู้้ ท่ีได้รับการจดัสรรจะสามารถ

ขายใบสําคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีท่ีตลาดหลักทรัพย์อนุมัติให้ทําการซือ้ขาย

ใบสาํคญัแสดงสทิธิในตลาดหลกัทรัพย์ 

http://www.tsd.co.th/
mailto:TSDCallCenter@set.or.th


ข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหนา้ที่ของผูอ้อกใบสําคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามญัของบริษัท เอ็นเอฟซี จํากดั (มหาชน) ครั้งที่ 1 

 

หน้า 17 

 ทัง้นี ้ช่ือของผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรจะต้องตรงกบัช่ือเจ้าของบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีผู้ ท่ีได้รับการ

จดัสรรประสงค์ท่ีจะฝากใบสําคญัแสดงสิทธิไว้ มิฉะนัน้แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการออก

ใบสาํคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้ ท่ีได้รับการจดัสรรตามข้อ 1) แทน 

3) กรณีท่ีผู้ ได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซือ้ขายหลกัทรัพย์กับศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ 

สมาชิกเลขท่ี 600  

 บริษัทจะนําใบสําคญัแสดงสิทธิฝากไว้ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทึก

ยอดบัญชีจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิตามจํานวนท่ีได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบัญชีผู้ ออก

หลกัทรัพย์สมาชิกเลขท่ี 600 และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้ ท่ีได้รับการจดัสรรภายใน 7 วนัทําการ 

นบัจากวนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสทิธิ เมื่อผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิต้องการขาย

ใบสําคัญแสดงสิทธิ ผู้ ถือหุ้ นดังกล่าวจะต้องถอนใบสําคัญแสดงสิทธิออกจากบัญชีเลขท่ี 600 

ดงักลา่ว โดยต้องติดตอ่ผา่นบริษัทหลกัทรัพย์ทัว่ไป ซึง่อาจจะมีคา่ธรรมเนียมในการดําเนินการตามท่ี

ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ๆ กําหนด ดังนัน้ในกรณีนี ้ผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับ

จดัสรรจะสามารถขายใบสําคญัแสดงสิทธิในตลาดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีท่ีตลาดหลกัทรัพย์อนญุาตให้

ทําการซือ้ขายใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษัทได้ในตลาดหลกัทรัพย์  และผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับการจดัสรร

ใบสาํคญัแสดงสทิธิได้ดําเนินการถอนใบสาํคญัแสดงสทิธิออกจากบญัชีเลขท่ี 600 ดงักลา่วแล้ว 

5.4.15 การสง่มอบหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีเกิดจากการใช้สทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

ในการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน

ใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั สามารถเลอืกให้บริษัทดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

1) ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นสามญัประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามญั โดยให้ออกใบหุ้นใน

นามของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ  ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะสง่มอบใบหุ้นตามจํานวนท่ีใช้สิทธิแก่ผู้

ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามช่ือท่ีอยู่ท่ีระบุไว้ในสมุดทะเบียน

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ ภายใน 15 วนัทําการนบัจากวนัครบกําหนดการใช้สทิธิแตล่ะครัง้ ในกรณีนี ้ผู้ ถือ

ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีได้ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั จะไม่สามารถขายหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิใน

ตลาดหลกัทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลงัจากท่ีหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้

สทิธิได้รับอนญุาตให้เข้าทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ 

2) ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นสามญัไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามญั แต่ประสงค์จะใช้

บริการของศูนย์ฝากหลกัทรัพย์ โดยผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิประสงค์ท่ีจะฝากหุ้นสามญัท่ีเกิดจาก

การใช้สิทธิไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ ซึ่งผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อยู ่

ในกรณีนี ้ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ จะดําเนินการนําหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กบั “บริษัท

ศนูย์ฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพ่ือผู้ฝาก“ และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทกึยอดบญัชี

จํานวนหุ้นสามญัท่ีบริษัทหลกัทรัพย์นัน้ฝากหุ้นสามญัอยู่  ในขณะเดียวกนับริษัทหลกัทรัพย์นัน้ก็จะ

บนัทึกยอดบัญชีจํานวนหุ้นสามญัท่ีผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัฝากไว้และออก

หลกัฐานการฝากให้แก่ผู้ ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัภายใน 7 วนัทําการนบัจากวนัครบกําหนดการใช้สิทธิ

ในแต่ละครัง้ ในกรณีนี ้ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ จะสามารถขายหุ้น
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สามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีท่ีตลาดหลกัทรัพย์อนญุาตให้หุ้นสามญัท่ีเกิด

จากการใช้สทิธิทําการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ 

ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั เลอืกให้บริษัทดําเนินการตามข้อ 2) ช่ือของ

ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีได้รับการจดัสรรหุ้น จะต้องตรงกบัช่ือเจ้าของบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีผู้ ถือ

ใบสําคัญแสดงสิทธิประสงค์ท่ีจะฝากหุ้นสามัญไว้ในบญัชีหลกัทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนัน้ บริษัทขอ

สงวนสทิธิท่ีจะดําเนินการออกใบหุ้นแก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นตามข้อ 1) แทน 

3)  ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นสามญัไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการ

ของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิประสงค์ท่ีจะฝากหุ้นสามญัไว้ในบญัชีของ

บริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 กรณีนี ้บริษัทจะดําเนินการนําหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้

สิทธิฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุ้ น

สามัญ ตามจํานวนผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีผู้ ออกหลกัทรัพย์ สมาชิก

เลขท่ี 600 และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีได้รับจากการจดัสรรหุ้นภายใน 

7 วนัทําการนบัจากวนัครบกําหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ เมื่อผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีได้รับการ

จดัสรรหุ้นต้องการขายหุ้น ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นต้องถอนหุ้นออกจากบญัชี

เลขท่ี 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลกัทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการ

ดําเนินการตามท่ีศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ๆ กําหนด ดงันัน้ ในกรณีนี ้ผู้

ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์

ได้ทนัทีท่ีตลาดหลกัทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัททําการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ และผู้ ถือ

ใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นได้ดําเนินการถอนหุ้นออกจากบญัชีเลขท่ี 600 ดงักลา่วแล้ว 

6. เงื่อนไขการปรับสิทธิ 

เพ่ือรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิไมใ่ห้ด้อยไปกวา่เดิม บริษัทจะดําเนินการปรับราคาการใช้

สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุน ตลอดอายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด

เหตกุารณ์หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

6.1 เมื่อบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมลูค่าท่ีตราไว้ของหุ้นของบริษัท อนัเป็นผลมาจากการรวมหุ้นท่ีออกแล้วของบริษัท

หรือการแบง่แยกหุ้นท่ีออกแล้วของบริษัท โดยการเปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิจะมีผลบงัคบั

ทนัทีนบัตัง้แต่วนัท่ีได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทกับกรมพฒันาธุรกิจ

การค้า กระทรวงพาณิชย์  

(1) ราคาการใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคํานวณดงันี ้

Price 1  = Price 0 x Par 1 

                   Par 0 

(2) อตัราการใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคํานวณดงันี ้

Ratio 1  = Ratio 0 x Par 0 

                    Par 1 

โดยท่ี   
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Price 1 คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

  Price 0 คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

  Ratio 1 คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

  Ratio 0 คือ อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

  Par 1 คือ มลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัหลงัการเปลีย่นแปลง 

  Par 0  คือ มลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัก่อนการเปลีย่นแปลง 

6.2 เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้ น (Rights Offering) และ/หรือ          

ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ บคุคลในวงจํากัด โดย “ราคาสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่” ตํ่ากว่าร้อยละ 90 

ของ “ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท” ซึง่การเปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิจะมีผล

บงัคบัทนัทีนบัตัง้แต่วนัแรกท่ีผู้ซือ้หุ้นสามญัจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัท่ีออกใหม่ (วนัแรกท่ีตลาด

หลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XR) สําหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และ/หรือ วนั

แรกของการเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหมใ่ห้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ บคุคลในวงจํากดั (แล้วแตก่รณี)  

ในการนี ้

"ราคาสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม"่  คํานวณได้จากจํานวนเงินทัง้หมดท่ีบริษัทจะได้รับจากการเสนอขาย

หุ้นสามญั หกัด้วยค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากการเสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีออกนัน้ (ถ้ามี) หารด้วยจํานวนหุ้นสามญัท่ี

ออกใหมท่ัง้หมด 

อนึง่ ในกรณีท่ีมีการเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหมพ่ร้อมกนัมากกวา่ 1 ราคาการเสนอขาย ภายใต้เง่ือนไขท่ีจะต้อง

จองซือ้หุ้นดงักลา่วด้วยกนั ให้นําราคาเสนอขายทกุราคามาคํานวณราคาสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ แต่

ในกรณีท่ีการเสนอขายดงักลา่วไม่อยูภ่ายในเง่ือนไขท่ีต้องจองซือ้ด้วยกนั ให้นําเฉพาะราคาเสนอขายท่ีตํ่ากวา่ร้อย

ละ 90  ของ "ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท" มาคํานวณการเปลีย่นแปลงเทา่นัน้ 

"ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท"  ได้กําหนดไว้เทา่กบัมลูคา่การซือ้ขายหุ้นสามญัของบริษัททัง้หมดหาร

ด้วยจํานวนหุ้นสามญัของบริษัทท่ีมีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์ในระหว่างระยะเวลา 15 วนัทําการ

ติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีใช้ในการคํานวณ 

“วนัท่ีใช้ในการคํานวณ” หมายถึงวนัแรกท่ีผู้ซือ้หุ้นสามญัจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัท่ีออกใหม่ (วนั

แรกท่ีตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XR) สําหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) 

และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหมส่าํหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/

หรือกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั แล้วแตก่รณี 

ในกรณีท่ีไม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้ นสามัญของบริษัท” เน่ืองจากหุ้นสามัญไม่มีการซือ้ขายใน

ช่วงเวลาดงักลา่ว บริษัทจะดําเนินการกําหนดราคายตุิธรรมของหุ้นสามญัของบริษัทเพ่ือใช้ในการคํานวณแทน 

“ราคายตุิธรรม” หมายถึง ราคาท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีสาํนกังาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ 

(1) ราคาการใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคํานวณดงันี ้

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

 MP x (A + B) 
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(2) อตัราการใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตามสตูรคํานวณดงันี ้

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

 (A x MP) + BX 

โดยท่ี  

Price 1 คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

Price 0 คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

Ratio 1 คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

Ratio 0 คือ อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

MP คือ ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท 

A คือ จํานวนหุ้นสามญัท่ีได้เรียกชําระเต็มมลูคา่แล้ว ณ วนัก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือ

หุ้นเพ่ือสทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัท่ีออกใหมก่รณีการเสนอขายหุ้นสามญัให้แกผู่้

ถือหุ้นเดิม และ/หรือวนัก่อนวนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญท่ีออกใหม่กรณี

การเสนอหุ้นสามญัให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือกรณีเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่

บคุคลในวงจํากดั แล้วแตก่รณี 

B คือ จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกใหม่เพ่ือเสนอขายต่อผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายต่อ

ประชาชนทัว่ไป และ/หรือเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั แล้วแตก่รณี 

BX คือ จํานวนเงินท่ีจะได้รับทัง้สิน้ หลงัหกัค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากการออกหลกัทรัพย์นัน้ 

(ถ้ามี) ทัง้จากการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายประชาชนทัว่ไป 

และ/หรือเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั 

6.3 เมื่อบริษัทเสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลใน

วงจํากัดโดยท่ีหลกัทรัพย์นัน้มีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญัได้ หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามัญ 

(“หลกัทรัพย์ท่ีออกใหมท่ี่มีสทิธิแปลงสภาพ”) เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั โดย

ท่ี “ราคาสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีจะออกใหม่เพ่ือรองรับสิทธิ” ดงักลา่วตํ่ากว่าร้อยละ 90  ของ “ราคาตลาดต่อ

หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท” 

การเปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธิ และอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แตว่นัแรกท่ีผู้ซือ้หุ้นสามญัจะไมไ่ด้รับ

สทิธิในการซือ้หลกัทรัพย์ออกใหมใ่ดๆ ท่ีมีสทิธิแปลงสภาพ / เปลีย่นเป็นหุ้นสามญั หรือให้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญั 

(วันแรกท่ีตลาดหลักทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XR) สําหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้กับผู้ ถือหุ้ นเดิม (Rights 

Offering) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ท่ีมีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้น

สามญัได้ หรือให้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญั กรณีเสนอขายให้กบัประชาชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีท่ีเป็นการเสนอขาย

ให้แก่บคุคลในวงจํากดั (แล้วแตก่รณี) 

“ราคาสทุธิตอ่หุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหมเ่พ่ือรองรับสทิธิ” คํานวณได้จากจํานวนเงินท่ีบริษัทจะได้รับจากการขาย

หลกัทรัพย์ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญั หกัด้วยค่าใช้จ่ายท่ี

เกิดขึน้จากการออกหลกัทรัพย์นัน้ (ถ้ามี) รวมกบัเงินท่ีจะได้รับจากการแปลงสภาพ / เปลีย่นเป็นหุ้นสามญั หรือใช้

สทิธิซือ้หุ้นสามญันัน้ หารด้วยจํานวนหุ้นทัง้สิน้ท่ีต้องออกใหมเ่พ่ือรองรับการใช้สทิธินัน้ 
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อนึง่ ในกรณีท่ีมีการเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหมพ่ร้อมกนัมากกวา่ 1 ราคาการเสนอขาย ภายใต้เง่ือนไขท่ีจะต้อง

จองซือ้หุ้นดงักลา่วด้วยกนั ให้นําราคาเสนอขายทกุราคามาคํานวณราคาสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ แต่

ในกรณีท่ีการเสนอขายดงักลา่วไม่อยูภ่ายในเง่ือนไขท่ีต้องจองซือ้ด้วยกนั ให้นําเฉพาะราคาเสนอขายท่ีตํ่ากวา่ร้อย

ละ 90  ของ "ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท" มาคํานวณการเปลีย่นแปลงเทา่นัน้  

"ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท" มีความหมายเช่นเดียวกบัรายละเอียดในข้อ 6.2 ข้างต้น 

“วนัท่ีใช้ในการคํานวณ” หมายถงึ วนัแรกท่ีผู้ซือ้หุ้นสามญัจะไมไ่ด้รับสทิธิในการจองซือ้หลกัทรัพย์ท่ีออกใหมใ่ดๆ ท่ี

ให้สิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญัได้ หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญั สําหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขาย

หลกัทรัพย์ดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่

ใดๆ ท่ีให้สทิธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญัได้ หรือให้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัสําหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอ

ขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั แล้วแตก่รณี 

(1) ราคาการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคํานวณดงันี ้

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

 [MP x (A + B)] 

(2) อตัราการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคํานวณดงันี ้

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

 [(A x MP) + BX] 

 โดยท่ี   

Price 1 คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

Price 0 คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

Ratio 1 คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

Ratio 0 คือ อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

MP คือ ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท 

A คือ จํานวนหุ้นสามญัท่ีได้เรียกชําระเตม็มลูคา่แล้ว ณ วนัก่อนปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือ

หุ้ นเพ่ือสิทธิในการจองซือ้หลักทรัพย์ท่ีออกใหม่ท่ีมีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ / 

เปลีย่นเป็นหุ้นสามญัได้ หรือให้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญั กรณีเสนอขายให้แก่ผู้

ถือหุ้นเดิม และ/หรือวนัก่อนวนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ท่ีมี

สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญัได้ หรือให้สิทธิในการจองซือ้หุ้น

สามญั กรณีเสนอขายตอ่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือกรณีเสนอขายให้แก่บคุคล

ในวงจํากดั แล้วแตก่รณี 

B คือ จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกใหมเ่พ่ือรองรับการใช้สทิธิของหลกัทรัพย์ใดๆ ท่ีมีสทิธิท่ี

จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญัได้ หรือให้สทิธิในการจองซือ้  หุ้นสามญั

ตามท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายตอ่ประชาชนทัว่ไป และ/

หรือ เสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั 
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BX คือ จํานวนเงินท่ีจะได้รับทัง้สิน้ หลงัหกัค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากการออกหลกัทรัพย์

ใดๆ ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการ

จองซือ้หุ้นสามญั สําหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขาย

ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด รวมกับเงินท่ีจะ

ได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ / เปลีย่นเป็นหุ้นสามญัได้ หรือให้สิทธิในการ

ซือ้หุ้นสามญั 

6.4 เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นสามญัท่ีออกใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ซึง่การเปลีย่นแปลง

ราคาการใช้สทิธิ และอตัราการใช้สทิธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แตว่นัแรกท่ีผู้ซือ้หุ้นสามญัจะไมม่สีทิธิรับหุ้นปันผล (วนั

แรกท่ีตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XD) 

(1) ราคาการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคํานวณดงันี ้

Price 1   = Price 0 x A 

 (A + B) 

(2) อตัราการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคํานวณดงันี ้

Ratio 1    = Ratio 0 x (A + B) 

 A 

โดยท่ี  

Price 1 คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

Price 0 คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

Ratio 1 คอื อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

Ratio 0 คือ อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

A คือ จํานวนหุ้นสามญัท่ีได้เรียกชําระเตม็มลูคา่แล้ว ณ วนัก่อนปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น 

เพ่ือสทิธิในการรับหุ้นปันผล 

B คือ จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกใหมใ่นรูปแบบของหุ้นสามญัปันผล 

6.5  เมื่อบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกวา่อตัราร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท (ท่ีได้

มีการตรวจสอบแล้ว) หลงัจากหกัขาดทนุสะสม สาํรองตามกฎหมาย สว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยและภาษีเงินได้จาก

ผลการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใดๆ ในระหวา่งอายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธิ การเปลีย่นแปลงราคาการใช้

สทิธิและอตัราการใช้สทิธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แตว่นัแรกท่ีผู้ซือ้หุ้นสามญัจะไมม่ีสทิธิรับเงินปันผล (วนัแรกท่ีตลาด

หลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XD) 

ทัง้นี ้อตัราร้อยละของเงินปันผลท่ีจ่ายให้กบัผู้ ถือหุ้น คํานวณโดยนําเงินปันผลท่ีจ่ายออกจริงจากผลการดําเนินงาน

ในแต่ละรอบระยะปีบญัชี หารด้วยกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท (ท่ีได้มีการตรวจสอบแล้ว) หลงัจาก

หกัขาดทนุสะสม สํารองตามกฎหมาย สว่นของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยและภาษีเงินได้ ของผลการดําเนินงานของรอบ

ระยะเวลาบญัชีปีเดียวกนั โดยท่ีเงินปันผลท่ีจ่ายออกจริงดงักลา่วให้รวมถึงเงินปันผลท่ีจ่ายระหว่างกาลในแต่ละ

รอบบญัชีดงักลา่วด้วย  
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วนัท่ีใช้ในการคํานวณ หมายถึง วนัแรกท่ีผู้ซือ้หุ้นสามญัจะไมไ่ด้รับสทิธิในเงินปันผล (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพย์ขึน้

เคร่ืองหมาย XD)  

"ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท" มีความหมายเช่นเดียวกบัรายละเอียดในข้อ 6.2 ข้างต้น 

(1) ราคาการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคํานวณดงันี ้

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

 MP 

(2) อตัราการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคํานวณดงันี ้

Ratio 1    = Ratio 0 x MP 

 [MP - (D - R)] 

โดยท่ี  

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 เงินปันผลตอ่หุ้นท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 60 ของกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะ

ของบริษัท (ท่ีได้มีการตรวจสอบแล้ว) หลงัจากหักขาดทุนสะสมและสํารอง

ตามกฎหมาย หารด้วยจํานวนหุ้นทัง้หมดท่ีมีสทิธิได้รับเงินปันผล 

6.6 ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์อ่ืนอนัทําให้ผลตอบแทนใดๆ ท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ เสียสิทธิและประโยชน์อนัพึงได้  ซึ่ง

เป็นเหตุการณ์ท่ีไม่ได้กําหนดอยู่ในข้อ 6.1 ถึงข้อ 6.5 ดังกล่าวข้างต้น ให้เป็นดุลยพินิจของบริษัทว่าจะมีการ

พิจารณาดงัต่อไปนีห้รือไม่ ซึ่งจะเป็นการพิจารณาเพ่ือกําหนดการเปลีย่นแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัรา

การใช้สิทธิ (หรือปรับจํานวนหน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ แทนอตัราการใช้สิทธิ) ใหม่อย่างเป็นธรรม โดยไม่ทําให้

สิทธิของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานัน้เป็นท่ีสดุ และให้บริษัทแจ้งให้

สาํนกังาน กลต. ตลาดหลกัทรัพย์ และนายทะเบียนของใบสําคญัแสดงสทิธิทราบถึงรายละเอียดดงักลา่วทนัทีท่ีมี

เหตใุห้ต้องดําเนินการเปลี่ยนแปลงสิทธิดงักล่าว หรือก่อนวนัท่ีราคาใช้สิทธิใหม่และอตัราการใช้สิทธิใหม่ มีผล

บงัคบัใช้  

6.7 การคํานวณการเปลี่ยนราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 6.1 ถึงข้อ 6.6 เป็นอิสระต่อกัน และจะ

คํานวณการเปลี่ยนแปลงตามลําดบัเหตกุารณ์ก่อนหลงั ในกรณีท่ีเหตกุารณ์ต่างๆ จะเกิดขึน้พร้อมกนัให้คํานวณ

การเปลีย่นแปลงเรียงลาํดบัดงันี ้คือ ข้อ 6.1 ข้อ 6.5 ข้อ 6.4 ข้อ 6.2 ข้อ 6.3 และข้อ 6.6  โดยในแตล่ะลําดบัครัง้ท่ี

มีการคํานวณการเปลีย่นแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิเป็นทศนิยม 5 ตําแหนง่ 

6.8 การคํานวณการเปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธิ และอตัราการใช้สทิธิตามข้อ 6.1 ถึงข้อ 6.6 จะไมม่ีการเปลีย่นแปลง

ซึง่ทําให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สงูขึน้ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น สําหรับการคํานวณ

จํานวนเงินจากการใช้สทิธิ จะคํานวณจากราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง (ทศนิยม 5 ตําแหนง่) คณูกบั
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จํานวนหุ้นสามญั (จํานวนหุ้นสามญัคํานวณได้จาก อตัราการใช้สิทธิใหม่ คูณกับจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ี

แสดงความจํานงการใช้สทิธิ เมื่อคํานวณได้จํานวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้นให้ตดัเศษของหุ้นนัน้ทิง้) ในกรณีจํานวน

เงินท่ีคํานวณได้จากการใช้สทิธิมีเศษของบาทให้ตดัเศษของบาททิง้ 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิจนเป็นผลทําให้ราคาการใช้สทิธิใหม่ท่ีคํานวณตามสตูรมีราคา

ตํ่ากว่ามลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้นสามญั (Par Value) ของบริษัทนัน้ บริษัทขอสงวนสทิธิท่ีจะปรับราคาการใช้สทิธิใหม่

เพียงเท่ากบัมลูค่าท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัเท่านัน้ สําหรับอตัราการใช้สิทธิใหม่ให้ใช้อตัราการใช้สิทธิท่ีคํานวณได้

ตามข้อ 6.1 ถึงข้อ 6.6 เช่นเดิม  

6.9 บริษัทอาจทําการปรับราคาการใช้สทิธิควบคูก่บัการออกใบสาํคญัแสดงสทิธิใหมท่ดแทนการปรับอตัราการใช้สทิธิ

ก็ได้ ทัง้นีห้ากบริษัทต้องออกหุ้นรองรับเพ่ิมเติม บริษัทต้องยื่นมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีอนมุตัิให้ออกหุ้นรองรับการ

ปรับสิทธินัน้อย่างเพียงพอต่อสํานกังาน กลต. ก่อนการปรับสิทธิ จึงจะถือว่าบริษัทได้รับอนญุาตให้เสนอขายหุ้น

รองรับ 

6.10 การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิตามข้อ 6.1 ถึงข้อ 6.6 และ/หรือ การออกใบสําคญั

แสดงสทิธิใหมท่ดแทนการปรับอตัราการใช้สิทธิตามข้อ 6.9 บริษัทจะดําเนินการแจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัการปรับ

อตัราและราคาการใช้สทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิทนัทีหรือก่อนวนัท่ีอตัราหรือราคาใช้สทิธิแปลงสภาพมีผลบงัคบั

ผา่นระบบ SET PORTAL หรือระบบอ่ืนใดตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์กําหนด และแจ้งต่อสํานกังาน กลต. ภายใน 15 

วนันบัแต่วนัท่ีการปรับสิทธิมีผลบงัคบัใช้  และจดัสง่ข้อกําหนดสิทธิท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมให้แก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ภายใน 15  วนันบัแต่วนัท่ีได้รับการร้องขอเป็นหนงัสือจากผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิและจะจดัให้มีการเก็บรักษา

สําเนาข้อกําหนดสิทธิท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ณ สํานกังานใหญ่ของบริษัท และ/หรือ สํานกังานใหญ่ของตวัแทนรับแจ้ง

ความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) เพ่ือให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ สามารถขอตรวจสอบสําเนาข้อกําหนดสิทธิท่ี

แก้ไขเพ่ิมเติมได้ในวนัและเวลาทําการของสถานท่ีดงักลา่ว  

7. ค่าเสียหายกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นรองรับการใช้สิทธิ 

บริษัทจะชดใช้คา่เสยีหายให้แก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ ตามรายละเอียดดงันี ้

7.1 บริษัทจะชดใช้คา่เสยีหายให้เฉพาะผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีมาแจ้งความจํานงท่ี

จะใช้สิทธิในวนักําหนดการใช้สิทธิแต่ละครัง้ และบริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามญัเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตาม

ใบสําคัญแสดงสิทธิได้อย่างครบถ้วน โดยค่าเสียหายท่ีบริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าว 

สามารถคํานวณได้ตามท่ีกําหนดในข้อ 7.3 ยกเว้นกรณีท่ีบริษัทไม่สามารถออกหุ้นสามัญให้แก่ผู้ ถือใบสําคัญ

แสดงสิทธิได้เน่ืองจากข้อจํากดัเร่ืองสดัสว่นการถือหุ้นของคนท่ีมิได้มีสญัชาติไทยตามท่ีระบไุว้ในข้อ 12 ข้างลา่งนี ้

ในกรณีนีบ้ริษัทไมม่ีหน้าท่ีต้องชดใช้คา่เสยีหายให้แก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ 
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7.2 การชดใช้ค่าเสียหายตามข้อ 7.1 บริษัทจะชําระให้เป็นเช็คระบุช่ือขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะ และจะจัดส่งทาง

ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 วัน นับจากวนักําหนดการใช้สิทธิ ในกรณีท่ีบริษัทไม่สามารถคืนเงิน

คา่เสียหายให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิได้ภายในระยะเวลาดงักลา่ว ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิจะได้รับดอกเบีย้

ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคํานวณนบัแต่วนัท่ีพ้นกําหนด 14 วนัดงักลา่วจนถึงวนัท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 

ได้รับคืนเงินคา่เสยีหาย   

อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากบริษัทได้ทําการส่งเช็ค ดร๊าฟท์ ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือคําสัง่จ่ายเงินของ

ธนาคาร ซึ่งขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะช่ือผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีระบใุนหนงัสือ

แสดงความจํานงในการใช้สิทธิโดยถกูต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับเงินค่าเสียหายคืนแล้วโดย

ชอบและไมม่ีสทิธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือคา่เสยีหายใดๆ อีกตอ่ไป 

7.3 การคํานวณคา่เสยีหายท่ีบริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ ตามข้อ 7.1 มีสตูรการคํานวณดงันี ้

ค่าเสียหายต่อใบสาํคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย เท่ากับ   B x [MP – EP] 

โดยท่ี   

B คือ จํานวนหุ้นสามญัท่ีไมส่ามารถจดัให้มี และ/หรือ เพ่ิมขึน้ได้ ตามอตัราการใช้สทิธิ

ท่ีเปลีย่นแปลงเพ่ิมขึน้ตอ่ 1 หนว่ย 

MP คือ ราคาปิดของหุ้นสามญัของบริษัทในวนักําหนดการใช้สทิธิ 

EP คือ ราคาการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ หรือราคาการใช้สทิธิท่ีมีการปรับราคา

ตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ (หากมี) 

7.4 หากบริษัทได้ทําการชดใช้คา่เสยีหายตามข้อ 7 นีแ้ล้ว ให้ถือเป็นสิน้สดุ 

7.5  ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทครัง้ท่ี 1/2561 วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2561 มีมติอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ือ

รองรับการใช้สทิธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ NFC-W1 ท่ีจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น เป็นจํานวน

ไม่เกิน 108,783,306 หุ้น (มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.75 บาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10.00 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้

แล้วทัง้หมดของบริษัท ณ วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2561  

8. สิทธิและสภาพของหุ้นรองรับ 

หุ้นสามัญออกใหม่ตามการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและสภาพเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทท่ี

ออกไปก่อนหน้านีทุ้กประการ ซึ่งรวมทัง้สิทธิในการรับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีบริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้นบั

แตว่นัท่ีกระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพ่ิมทนุชําระแล้ว และนายทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้จดแจ้งช่ือผู้ ถือใบสาํคญั

แสดงสิทธิเป็นผู้ ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัท หากบริษัทได้ประกาศวนักําหนดให้สิทธิในเงินปันผลหรือ

ผลประโยชน์อ่ืนใดแก่ผู้ ถือหุ้นก่อนวนัท่ีกระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพ่ิมทนุชําระแล้ว และนายทะเบียนผู้ ถือหุ้นของ

บริษัทได้จดแจ้งช่ือของผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิเป็นผู้ ถือหุ้นในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัท ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิ

ดงักลา่วจะไมม่ีสทิธิได้รับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อ่ืนนัน้  
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9. ข้อจาํกัดการโอนหุ้น 

 หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจํากดั เว้นแต่การโอนหุ้นนัน้จะเป็นเหตใุห้ผู้ ท่ีไม่มีสญัชาติไทยถือหุ้นในบริษัทเกินกว่า

ร้อยละ 50 ของจํานวนหุ้นท่ีออกจําหน่ายแล้ว ตามท่ีระบุในข้อบงัคบัของบริษัท หรือตามสดัส่วนอ่ืนท่ีอาจมีการแก้ไข

ข้อบงัคบัในอนาคต 

10. สถานภาพของผู้ถอืใบสาํคัญแสดงสทิธิที่อยู่ระหว่างการแจ้งความจาํนงการใช้สทิธิ 

 สถานะของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีอยู่ระหว่างวนัท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้แจ้งความจํานงในการใช้สิทธิและวนัก่อน

วนัท่ีกระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพ่ิมทุนชําระแล้วอนัเน่ืองมาจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ จะมี

สถานภาพและสทิธิเช่นเดียวกบัใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ียงัไมไ่ด้แจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ และสถานภาพดงักลา่วนีจ้ะ

สิน้สดุลงในวนัท่ีกระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพ่ิมทนุชําระแล้วอนัเน่ืองมาจากการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ

ดงักลา่วแล้ว 

 ในกรณีท่ีบริษัทมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิในช่วงท่ีบริษัทยงัไม่ได้นําหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ี

เกิดขึน้จากการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิเข้าจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์ ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีได้ทําการ

ใช้สิทธิแล้วจะได้รับการปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริษัทจะดําเนินการออกหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนใหม่เพ่ิมเติมให้แก่ผู้ ถือ

ใบสําคญัแสดงสิทธิโดยเร็วท่ีสดุตามจํานวนท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิมีสิทธิจะได้รับหากราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ 

อตัราการใช้สิทธิ (แล้วแต่กรณี) ท่ีได้ปรับใหม่นัน้มีผลบงัคบัใช้ อย่างไรก็ตาม ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิอาจได้รับหุ้น

สามญัสว่นเพ่ิมช้ากวา่หุ้นสามญัท่ีได้รับก่อนหน้านีแ้ล้ว ทัง้นีไ้มเ่กิน 45 วนันบัจากวนัท่ีมีการปรับสทิธิ  

11. ตลาดรองของใบสาํคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย 

 บริษัทจะนําใบสําคญัแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 30 วนันบัแต่วนั

ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

12. ข้อจาํกัดการโอนใบสาํคัญแสดงสทิธิ และข้อจาํกัดการใช้สทิธิตามใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

บริษัทไมม่ีข้อจํากดัในการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิ เว้นแตเ่ป็นกรณีการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย ซึง่บริษัทจะปิดสมดุทะเบียน

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเพ่ือพกัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้สดุท้ายเป็นเวลา 21 วนัก่อนวนักําหนดใช้สิทธิครัง้

สดุท้าย และตลาดหลกัทรัพย์จะทําการขึน้เคร่ืองหมายห้ามการซือ้ขายชั่วคราว (SP) เพ่ือห้ามการซือ้ขายใบสําคญั

แสดงสิทธิ ล่วงหน้า 2 วนัทําการก่อนวนัปิดสมุดทะเบียน อย่างไรก็ตาม บริษัทมีข้อจํากัดการใช้สิทธิตามใบสําคญั

แสดงสทิธิ และมีข้อจํากดัอนัสบืเน่ืองมาจากข้อบงัคบัของบริษัทวา่ด้วยเร่ืองอตัราสว่นการถือหุ้นของคนตา่งด้าว โดยมี

รายละเอียดดงันี ้

(ก) บริษัทจะไม่ออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีเป็นคนต่างด้าว ซึ่งได้ดําเนินการใช้สิทธิตาม

เง่ือนไขการแจ้งความจํานงการใช้สทิธิตามข้อ 5.4 หากการใช้สิทธิดงักลา่วจะทําให้สดัสว่นการถือหุ้นของคนต่าง

ด้าวมีจํานวนเกินกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหุ้นท่ีออกจําหน่ายแล้ว ตามท่ีระบุในข้อบงัคบัของบริษัท หรือตาม

สดัสว่นอ่ืนท่ีอาจมีการแก้ไขข้อบงัคบัในอนาคต 

(ข) หากข้อจํากดัตามข้อ (ก) ข้างต้นมีผลทําให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีเป็นคนต่างด้าวท่ีได้ดําเนินการใช้สิทธิตาม

เง่ือนไขการแจ้งความจํานงการใช้สทิธิตามข้อ 5.4 และตามหลกัการ “มาก่อนได้ก่อน” (First-Come First-Served) 

ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามจํานวนท่ีระบุในใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญเพ่ิมทุนไม่ว่าทัง้หมดหรือ
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บางสว่น บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ (ถ้ามี) ขอสงวนสทิธิในการสง่เงินท่ีเหลอืในสว่น

ท่ีไม่สามารถใช้สิทธิได้คืนให้แก่ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีเป็นคนต่างด้าวดังกล่าว ภายใน 14 วันนับจากวัน

กําหนดการใช้สิทธิ ทัง้นี ้ตามวิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดโดยบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้

สทิธิ (ถ้ามี) โดยบริษัทจะไมรั่บผิดชอบตอ่ดอกเบีย้ และ/หรือ คา่เสยีหายอ่ืนใดไมว่า่ในกรณีใดๆ  

(ค) ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีเป็นคนต่างด้าวจะไม่ได้รับการชดเชยหรือชดใช้ไม่ว่าในรูปแบบใดจากบริษัท และ/หรือ 

ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ (ถ้ามี) ในกรณีท่ีไมส่ามารถใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิได้โดยมีสาเหตุ

มาจากข้อจํากดัเร่ืองอตัราสว่นการถือหุ้นของคนตา่งด้าวตามข้อ (ก) ข้างต้น  

13. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกาํหนดสทิธิ 

13.1 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดสิทธิในเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิอย่างชดัแจ้ง หรือเร่ืองท่ี

ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายหรือหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง กฎ ระเบียบ หรือข้อบงัคบั หรือคําสัง่ท่ีมีผลบงัคบัทัว่ไปหรือประกาศ หรือข้อบงัคบัของ

สาํนกังาน ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวข้อง หรือกรณีการปรับสทิธิตามข้อ 6 หรือเร่ืองท่ีไม่ทําให้สทิธิประโยชน์ของผู้ ถือใบสาํคญั

แสดงสิทธิด้อยลง หรือเร่ืองการแก้ไขข้อผิดพลาดท่ีเห็นได้โดยชดัแจ้ง ให้บริษัทกระทําได้โดยไม่ต้องได้รับความ

ยินยอมจากท่ีประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิก่อน  

13.2 การแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อกําหนดสทิธินอกจากกรณีตามข้อ 13.1 ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทและท่ีประชมุผู้

ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิตามวิธีการท่ีระบไุว้ในข้อ 14.6  

13.3 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดสิทธิไม่ว่ากรณีใดๆ ต้องไม่ขดัหรือแย้งกบัข้อกําหนดตามประกาศ ทจ. 34/2551 

และเป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เว้นแต่จะได้รับ

การผอ่นผนั  

13.4 บริษัท และ/หรือ ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่สามารถเสนอให้แก้ไขข้อกําหนดสิทธิในเร่ืองการขยายอายุของ

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ อตัราการใช้สทิธิ และราคาการใช้สทิธิ เว้นแตเ่ป็นกรณีการปรับสทิธิตามข้อ 6  

13.5 บริษัทจะดําเนินการแจ้งต่อตลาดหลกัทรัพย์ สํานกังาน กลต. และนายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ ให้ทราบถึง

รายละเอียดการแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อกําหนดสทิธิตามท่ีกลา่วในข้อ 13.1 หรือ 13.2 และจะจดัสง่ข้อกําหนดสทิธิท่ี

มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อตลาดหลกัทรัพย์ สํานักงาน กลต. และนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดสทิธิมีผลบงัคบั  และบริษัทจะดําเนินการแจ้งต่อผู้ ถือ

ใบสําคญัแสดงสิทธิทุกรายให้ทราบถึงรายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดสิทธิตามท่ีกลา่วในข้อ 13.1

หรือ 13.2 ผา่นทางสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์ทนัทีหรือก่อนเวลา 9.00 ของวนัท่ีสทิธิมีผลบงัคบัใช้ และ

จะจดัสง่ข้อกําหนดสทิธิท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ี

ได้รับการร้องขอเป็นหนงัสือจากผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ตามสมควรตามท่ีบริษัทกําหนด ทัง้นี ้บริษัทจะจดัให้มีการเก็บรักษาสําเนาข้อกําหนดสทิธิท่ีแก้ไขเปลี่ยนแปลง ณ 

สํานกังานใหญ่ของบริษัท และสํานกังานใหญ่ของตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) เพ่ือให้ผู้ ถือ

ใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถขอตรวจสอบสําเนาข้อกําหนดสิทธิท่ีแก้ไขเปลีย่นแปลงได้ในวนัและเวลาทําการของ

สถานท่ีดงักลา่ว 
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14. การประชุมผู้ถอืใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

 การเรียกและ/หรือการประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ ให้เป็นไปตามวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

14.1 บริษัทมีสิทธิเรียกประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ ตามท่ีเห็นสมควร แต่บริษัทต้องจัดให้มีการ

ประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเพ่ือขอมติในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเร็วภายใน 30 วนันบัแตว่นัเกิด

เหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) เมื่อมีเหตกุารณ์สาํคญัท่ีอาจกระทบต่อสิทธิของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิอย่างเป็นนยัสาํคญั หรือกระทบต่อ

ความสามารถของบริษัทในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามข้อกําหนดสทิธิ หรือ 

(ข) เมื่อบริษัทหรือผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีถือใบสําคญัแสดงสิทธิรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจํานวน

หน่วยของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิได้มีการใช้สิทธิ ประสงค์จะเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดสิทธิ

ตามข้อ 13 ทัง้นี ้บริษัท และ/หรือผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิไมม่ีสทิธิท่ีจะเสนอขอแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อกําหนด

สทิธิในเร่ืองอตัราการใช้สทิธิ ราคาการใช้สทิธิ และอายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

ในกรณีท่ีบริษัทไมด่ําเนินการเรียกประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ผู้ ถือใบสําคญัแสดง

สทิธิท่ีถือใบสําคญัแสดงสิทธิรวมกนัไม่น้อยกวา่ร้อยละ 25 ของจํานวนหนว่ยของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิได้มีการ

ใช้สทิธิ ณ ขณะนัน้ สามารถดําเนินการเรียกประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิแทนบริษัทได้ 

บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนเพ่ือกําหนดสิทธิของผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนในการประชุมดงักล่าวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 21 วนัก่อนวนัประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยผู้ ถือ

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องมีรายช่ือเป็นผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ณ วนัก่อนวนัปิดสมุด

ทะเบียนดงักลา่ว  

14.2 หนงัสอืเชิญประชมุ 

ในการเรียกประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ  ไม่วา่จะเป็นการประชมุเน่ืองจากบริษัทหรือผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ

ร้องขอ ให้บริษัทสง่หนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิ (ระบสุถานท่ีท่ีจะใช้ประชมุโดยต้องอยูใ่นท้องท่ีอนั

เป็นท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ของบริษัทหรือจงัหวดัใกล้เคียงหรือกรุงเทพมหานคร วนัและเวลาท่ีจะประชมุ รวมทัง้เร่ือง

ท่ีจะพิจารณาในท่ีประชุม) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทกุราย ภายใน 7 วนัหลงัจากปิด

สมดุทะเบียน และแจ้งให้นายทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทราบ รวมทัง้แจ้งข้อมลูผ่านระบบ SETPORTAL 

หรือระบบอ่ืนใดตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์กําหนด เป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดง

สทิธิ  

14.3 การมอบฉนัทะ 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิอาจแต่งตัง้ผู้ รับมอบฉนัทะให้เข้าร่วมประชุม และ/หรือออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้

ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิคราวใดๆ ก็ได้ โดยผู้ รับมอบฉนัทะดงักลา่วจะต้องยื่นหนงัสอืมอบฉนัทะ (ซึ่งทําตามแบบท่ี

บริษัท และ/หรือนายทะเบียนผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิกําหนด และได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิพร้อมกบั

หนงัสือเชิญประชมุแล้ว) ตอ่ประธานท่ีประชุมหรือบุคคลท่ีประธานท่ีประชุมมอบหมายก่อนเร่ิมการประชุมผู้ ถือ

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 
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14.4 องค์ประชมุ 

ท่ีประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะต้องมีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือใบสําคญัแสดง

สิทธิ (ถ้ามี) ซึ่งถือใบสําคญัแสดงสิทธิรวมกนัเป็นจํานวนผู้มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และเป็นจํานวนไม่น้อย

กวา่กึ่งหนึง่ของจํานวนหนว่ยใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ียงัไมไ่ด้ใช้สทิธิ เข้าร่วมประชมุจึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีท่ีได้มีการเรียกประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึง่ชัว่โมง แตจํ่านวนผู้ ถือ

ใบสําคญัแสดงสิทธิซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้ถือว่าการประชุมเป็นอันระงับไป ในกรณีท่ีการ

ประชุมดงักลา่วจดัขึน้โดยบริษัท  บริษัทจะจดัให้มีการประชุมใหมภ่ายในระยะเวลาไมน้่อยกว่า 7 (เจ็ด) วนัแต่ไม่

เกิน 14 (สบิสี)่ วนั นบัแต่วนัท่ีกําหนดเป็นวนัประชมุคราวก่อนโดยปฏิบตัิตามข้อ 14.2 ซึ่งในการประชมุครัง้หลงันี ้

ไม่บงัคบัว่าจะต้องครบองค์ประชุม ในกรณีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นผู้ ร้องขอให้เรียกประชุมจะไม่มีการเรียก

ประชมุใหม ่

14.5 ประธานท่ีประชมุ 

ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการรายใดรายหนึง่ของ

บริษัท หรือบคุคลท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิคดัเลอืก (เรียงตามลําดบัในกรณีท่ีบคุคลก่อนหน้าไม่เข้าร่วมประชุม) 

ทําหน้าท่ีเป็นประธานของท่ีประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

14.6 มติท่ีประชมุ 

มติของท่ีประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยใบสําคญัแสดง

สทิธิทัง้หมดของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่ีเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง และให้มตินัน้มีผล

ผกูพนัผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิทัง้หมดไมว่า่จะได้เข้าร่วมประชมุหรือไม ่

ในการออกเสยีงลงคะแนน ให้ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิมีคะแนนเสยีงเทา่กบัหน่วยของใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีถืออยู ่

โดยใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมี 1 เสียง ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเห็นด้วยและคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยมีจํานวน

เทา่กนั ให้ประธานท่ีประชมุมีสทิธิออกเสยีงชีข้าดเพ่ิมขึน้อีก 1 เสยีง  

บริษัทจะดําเนินการแจ้งมติท่ีประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิต่อตลาดหลกัทรัพย์ภายในวนัทําการถดัไปนบัแต่วนั

ประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ รวมทัง้แจ้งต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และนายทะเบียนผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ภายในระยะเวลา 15 วนันบัแตว่นัประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ  

14.7 รายงานการประชมุ 

บริษัทจะจดัทํารายงานการประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วนั นบัแตว่นัประชุมผู้ ถือ

ใบสําคญัแสดงสทิธิ โดยให้ประธานท่ีประชุมผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิในครัง้นัน้ๆ เป็นผู้ลงนามรับรองรายงานการ

ประชุม และจดัเก็บรายงานการประชุมไว้กบับริษัท  ทัง้นี ้บริษัทจะจดัสง่รายงานการประชุมให้แก่ผู้ ถือใบสําคญั

แสดงสทิธิเมื่อได้รับการร้องขอภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีบริษัทได้รับการร้องขอเป็นหนงัสอืจากผู้ ถือใบสาํคญัแสดง

สทิธิ โดยผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายตามสมควรตามท่ีบริษัทกําหนด 

14.8 คา่ใช้จ่ายในการประชมุ 

บริษัทจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายตามสมควรทัง้หมดท่ีเกิดขึน้ในการจดัประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิทกุครัง้ 



ข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหนา้ที่ของผูอ้อกใบสําคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามญัของบริษัท เอ็นเอฟซี จํากดั (มหาชน) ครั้งที่ 1 
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15. ผลบังคับข้อกาํหนดสทิธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ 

ข้อกําหนดสิทธินีจ้ะมีผลใช้บังคบัในวนัท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิไปจนถึงวนัหมดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ โดย

ข้อกําหนดสทิธินีจ้ะใช้บงัคบัและตีความตามกฎหมายไทย  

ในกรณีท่ีมีข้อความใดในส่วนท่ี 2 ของข้อกําหนดสิทธิขดัหรือแย้งกับข้อความในส่วนท่ี 1 ของข้อกําหนดสิทธินี ้ให้

ข้อความในส่วนท่ี 1 มีผลใช้บังคับ  และในกรณีท่ีมีข้อความใดๆ ในข้อกําหนดสิทธินีข้ัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือ

ประกาศใดๆ ท่ีมีผลใช้บังคับกับใบสําคัญแสดงสิทธิ ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับ

ใบสาํคญัแสดงสทิธิแทนข้อความของข้อกําหนดสทิธินี ้ทัง้นี ้เฉพาะในสว่นท่ีขดัหรือแย้งกนันัน้  

 

ผู้ออกใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

บริษัท เอน็เอฟซี จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

ลงช่ือ  __________________________ ลงช่ือ  __________________________ 

(นางบงกช รุ่งกรไพศาล) (นายกิจจา สมญัญาหิรัญ) 
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