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ข้อกาํหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิและผู้ถือ 

ใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษทั วคิ แอนด์ ฮุคลนัด์ จาํกดั (มหาชน) รุ่นที่ 2 (WIIK-W2) 
 

ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั วิค แอนด์ ฮุคลนัด์ จาํกดั (มหาชน) รุ่นท่ี 2 ออกโดยบริษทั วิค แอนด์ ฮุค
ลนัด ์จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2561 

 

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะไดรั้บสิทธิตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิโดยผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิและผูถื้อ
ใบสําคญัแสดงสิทธิจะตอ้งผกูพนัตามขอ้กาํหนดสิทธิฉบบัน้ีทุกประการ และใหถื้อว่าผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิไดรั้บทราบ
และเขา้ใจขอ้กาํหนดต่างๆในขอ้กาํหนดสิทธิเป็นอยา่งดีแลว้รวมทั้งไดใ้หค้วามเห็นชอบกบัการแต่งตั้งนายทะเบียนใบสาํคญั
แสดงสิทธิ และขอ้กาํหนดต่างๆ ในสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิดว้ยทั้งน้ีผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิจะจดั
ใหมี้การเก็บรักษาสาํเนาขอ้กาํหนดสิทธิและสาํเนาสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิไวณ้สาํนกังานใหญ่ของผู ้
ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ และสํานักงานใหญ่ของนายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิเพื่อให้ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิขอ
ตรวจสอบสาํเนาขอ้กาํหนดสิทธิไดใ้นวนัและเวลาทาํการของผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

1. คาํจาํกดัความ 

 คาํและขอ้ความต่าง ๆท่ีใชอ้ยูใ่นขอ้กาํหนดสิทธิฉบบัน้ีใหมี้ความหมายดงัต่อไปน้ี 
“ขอ้กาํหนดสิทธิ” หมายถึง ขอ้กาํหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผูอ้อกใบสําคญัแสดง

สิทธิและผูถื้อใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของ
บริษทัวิค แอนด์ ฮุคลนัด์ จาํกัด (มหาชน) รุ่นท่ี 2 ตามมติท่ี
ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 13 ธันวาคม 
2561 (รวมถึงท่ีมีการแกไ้ขเพิม่เติม) 

“ใบสาํคญัแสดงสิทธิ” หมายถึง ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษทัวิค แอนด ์
ฮุ ค ลั น ด์  จํ ากั ด (ม ห าช น ) รุ่ น ท่ี  2 (“WIIK-W2”) ซ่ึ ง มี
รายละเอียดตามท่ีระบุไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ 

“ใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิ” หมายถึง ใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัวิค 
แอนด์ ฮุคลนัด์ จาํกดั (มหาชน) รุ่นท่ี 2 ท่ีออกให้โดยบริษทั 
ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

“บริษทั”  หรือ “ผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิ” หมายถึง บริษทั วิค แอนด ์ฮุคลนัด ์จาํกดั (มหาชน) (“WIIK”) 
“ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ” หมายถึง ผูถื้อใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทวิค 

แอนด์ ฮุคลนัด์ จาํกัด (มหาชน) รุ่นท่ี 2 (“WIIK-W2”) และ
ใหร้วมถึงผูถื้อใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าว 

“สมุดทะเบียนผูถื้อใบสําคัญแสดงสิทธิ” 
หรือ “สมุดทะเบียน” 

หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียน  ซ่ึ งบันทึก
รายละเอียดเก่ียวกบัใบสําคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบสําคญั
แสดงสิทธิ ท่ีเกบ็รักษาโดยนายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

“สิทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิ” หมายถึง สิทธิทั้งปวงในใบสําคญัแสดงสิทธิ  ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จาํกัด
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เฉพาะสิทธิในการจองซ้ือหุ้นรองรับสิทธิในการเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อใบสาํคญั
แสดงสิทธิสิทธิในการไดรั้บค่าเสียหายในกรณีหุน้รองรับไม่
เพยีงพอ 

“หุน้รองรับ” หมายถึง หุ้นสามัญออกใหม่ของบริษัทวิค  แอนด์ ฮุคลันด์ จํากัด 
(มหาชน) จาํนวนไม่เกิน 124,979,511 หุน้ ท่ีจดัไวเ้พ่ือรองรับ
การใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ  รวมทั้ งหุ้นสามญัท่ีจะ
ออกใหม่เพิ่มเติมในกรณีการปรับสิทธิภายใตข้อ้กาํหนดสิทธิ 

“วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ” หมายถึง 3 มกราคม 2562 
“วนักาํหนดการใชสิ้ทธิ” ใหมี้ความหมายตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 3.1ของขอ้กาํหนดสิทธิ 
“วนักาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย” ใหมี้ความหมายตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 3.1ของขอ้กาํหนดสิทธิ 
“นายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิ” หรือ  
“นายทะเบียน” 

หมายถึง นายทะเบียนของใบสาํคญัแสดงสิทธิซ่ึงไดแ้ก่บริษทั ศูนยรั์บ
ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด  หรือบุคคลอ่ืนใดท่ี
คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้ งให้เป็นนายทะเบียนใบสําคญั
แสดงสิทธิ 

“ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย”์ หมายถึง บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
“สาํนกังาน ก.ล.ต.” หมายถึง สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์
“ตลาดหลกัทรัพย”์ หมายถึง ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
“วนัทาํการ” 
 

หมายถึง วนัท่ีธนาคารพาณิชยเ์ปิดทาํการตามปกติในกรุงเทพมหานคร 
ซ่ึงไม่ใช่วนัเสาร์ หรือวนัอาทิตย  ์ หรือวนัอ่ืนใดท่ีธนาคาร
แห่งประเทศไทย  ประกาศให้เป็นวันหยุดของธนาคาร
พาณิชย ์

 
2. รายละเอยีดของหลกัทรัพย์ทีเ่สนอขาย 

บริษทัจะออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั จาํนวนไม่เกิน 124,979,511 หน่วย ใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ในวนัท่ี 21 ธนัวาคม 
2561 (Record date) ในอตัราส่วนหุน้สามญัเดิม 3 หุ้น ต่อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีลกัษณะ
สาํคญัของหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย ดงัต่อไปน้ี 

2.1 ลกัษณะสําคัญของหลกัทรัพย์ที่ออกและเสนอขาย 

ประเภทหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย   : ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษทัวิค แอนด์ ฮุคลนัด ์
จาํกดั (มหาชน) รุ่นท่ี 2 (“WIIK-W2”) 

ชนิดของใบสาํคญัแสดงสิทธิ : ชนิดระบุช่ือผูถื้อและโอนเปล่ียนมือได ้
จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขาย : ไม่เกิน 124,979,511 หน่วย (หน่ึงร้อยยีสิ่บส่ีลา้นเกา้แสนเจด็หม่ืนเกา้

พนัหา้ร้อยสิบเอด็หน่วย) 
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จาํนวนหุน้ท่ีรองรับการใชสิ้ทธิ : ไม่เกิน 124,979,511 หุน้ (มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท) และคิดเป็น
ร้อยละ 33.33 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั ณ 
วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2561 

วิธีการเสนอขาย : จดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมี
สิทธิไดรั้บการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ในวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2561 
(Record date) ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอตัราส่วนหุ้นสามัญเดิม 3 
หุน้ต่อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย  
ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีเศษของใบสาํคญัแสดงสิทธิเหลือจากการคาํนวณตาม
อตัราส่วนการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าว ใหต้ดัเศษดงักล่าว
ท้ิงทั้งจาํนวน 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : หน่วยละ 0 บาท (ศนูยบ์าท)  
วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ : 3 มกราคม 2562 
วนัท่ีครบกาํหนดใบสาํคญัแสดงสิทธิ : 2 มกราคม 2565 
อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ  : 3 ปี นบัจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ เม่ือครบ

กาํหนดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิจะไม่มีการขยายอายุของใบสาํคญั
แสดงสิทธิ และใบสาํคญัแสดงสิทธิจะพน้สภาพจากการเป็น
หลกัทรัพยจดทะเบียนในวนัถดัไปนบัจากวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 

อตัราการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ : ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถซ้ือหุ้นสามญัใหม่ได ้1หุ้น (เวน้
แต่จะมีการปรับอตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิในขอ้ 4.2) 

ราคาการใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั : หุ้นละ 5.00 บาท (ห้าบาท) (เวน้แต่จะมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิตาม
เง่ือนไขการปรับสิทธิในขอ้ 4.2)  
ทั้งน้ี หากมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิ ราคาการใชสิ้ทธิจะตอ้งไม่ตํ่ากว่า
มูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้ของบริษทั ณ ขณะนั้นๆ 

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ : ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทัไดใ้น
วันทําการสุดท้ายของเดือนธันวาคมของแต่ละปี  ตลอดอายุของ
ใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยกาํหนดวนัท่ีสามารถใช้สิทธิคร้ังแรก (“วนั
กาํหนดการใช้สิทธิคร้ังแรก”) คือ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2562  และวนั
สุดท้ายของการใช้สิทธิ (“วนักาํหนดการใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย”) คือ 
วนัท่ี 2 มกราคม 2565 ในกรณีท่ีวนักาํหนดการใชสิ้ทธิไม่ตรงกบัวนัทาํ
การ ให้เล่ือนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิเป็นวนัทาํการสุดทา้ยก่อนหนา้วนั
กาํหนดการใชสิ้ทธินั้นๆ 

ตลาดรองของใบสาํคญัแสดงสิทธิ : บริษทัจะนําใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขายในคร้ังน้ีไปจด
ทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

ตลาดรองของหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิ : บริษทัจะนาํหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ี
ออกและเสนอขายคร้ังน้ี เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย ์
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นายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิ : บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
 
3. การใช้สิทธิและเงือ่นไขการใช้สิทธิ 

3.1  วนักาํหนดการใช้สิทธิ 

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทัไดใ้นเดือนธนัวาคมของแต่ละปีนบัแต่วนัท่ีออก
ใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยไม่จาํกดัจาํนวนจนกว่าจะครบอายุของใบสําคญัแสดงสิทธิโดยวนักาํหนดการใชสิ้ทธิ
คร้ังแรก คือ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2562 และวนักาํหนดการใช้สิทธิคร้ังสุดทา้ย คือ วนัท่ี 2 มกราคม 2565 ซ่ึงเป็น
วนัท่ีใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุครบกาํหนดไม่เกิน 3 ปีนับแต่วนัท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีวนั
กาํหนดการใช้สิทธิไม่ตรงกับวนัทาํการ ให้เล่ือนวนักาํหนดการใช้สิทธิเป็นวนัทาํการสุดท้ายก่อนหน้าวนั
กาํหนดการใชสิ้ทธินั้นๆ 

3.2 ระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ 

ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิซ่ึงประสงคจ์ะใช้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั จะตอ้งแจง้ความจาํนงในการใช้
สิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ตามสถานท่ีและวิธีการท่ีระบุไวใ้นขอ้ 3.4 และขอ้ 3.5 ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 
15.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วนัทาํการก่อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง (“ระยะเวลาแจง้ความจาํนงในการ
ใชสิ้ทธิ”) เวน้แต่การแสดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิคร้ังสุดทา้ย กาํหนดให้
แสดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิในช่วงระยะเวลา 15 วนัก่อนวนักาํหนดการใช้สิทธิคร้ังสุดทา้ย (“ระยะเวลาแจง้
ความจาํนงในการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย”) 

บริษทัจะไม่มีการปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ เวน้แต่เป็นการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย บริษทัจะปิด
สมุดทะเบียนพกัการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ 21 วนัก่อนและรวมวนักาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยในกรณีวนัเร่ิม
ปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิไม่ใช่วนัทาํการให้เล่ือนวนัเร่ิมปิดสมุดทะเบียนเป็นวนัทาํการ
ก่อนหน้า และตลาดหลกัทรัพยจ์ะทาํการข้ึนเคร่ืองหมายหา้มการซ้ือขายชัว่คราว (SP) ล่วงหนา้ 2 วนัทาํการก่อน
วนัปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิทั้ งน้ีใบสําคัญแสดงสิทธิ จะพักการซ้ือขายจนถึงวัน
กาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 

ทั้งน้ี บริษทัจะแจง้ข่าวเก่ียวกบัระยะเวลาแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ อตัราการใชสิ้ทธิ ราคาการใชสิ้ทธิ พร้อม
ทั้ งสถานท่ีใช้สิทธิผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพย  ์เพื่อแจ้งให้ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วนัทาํการก่อนระยะเวลาแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิแต่ละคร้ังและสําหรับการใชสิ้ทธิ
คร้ังสุดทา้ย นอกเหนือไปจากการแจง้ข่าวผ่านทางระบบเผยแพร่ขอ้มูลเอกสารตลาดหลกัทรัพยซ่ึ์งจะแจง้ไม่นอ้ย
กว่า 14 วนั ก่อนวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ บริษทัจะดาํเนินการใหน้ายทะเบียนใบสาํคญั
แสดงสิทธิส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิตามรายช่ือท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อใบสําคญั
แสดงสิทธิ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิภายใน 3 วนัทาํการนบัจากวนัปิดสมุดทะเบียน 

3.3  นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ 

บริษทัศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั (“ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย”์) 
93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
Website: http://www.set.or.th/tsd  
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SET Contact Center: 
www.set.or.th/contactcenter 
0-2009-9999 

นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิมีหน้าท่ีตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะตอ้งจดัทาํและ
เก็บรักษาสมุดทะเบียนผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิไวจ้นกว่าใบสําคญัแสดงสิทธิทั้ งหมดจะมีการใช้สิทธิซ้ือหุ้น
รองรับของบริษทัหรือจนกวา่ครบกาํหนดอายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ (แลว้แต่กรณี) 

นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงในสมุดทะเบียนผู ้
ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะตอ้งประกอบดว้ยช่ือและนามสกุลเต็ม สัญชาติ และท่ีอยู่ของผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ
และรายละเอียดอ่ืนๆ ตามท่ีศูนยฝ์ากหลกัทรัพยจ์ะกาํหนด ในกรณีท่ีขอ้มูลไม่ตรงกันจะถือว่าขอ้มูลในสมุด
ทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง 

นายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิมีหนา้ท่ีจะตอ้งออกใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ี
ฝากไวก้บัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์และจะตอ้งลงช่ือศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยเ์ป็นผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิแทนใน
สมุดทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธินั้น และบริษทัจะออกใบสาํคญัแสดงสิทธิตามแบบท่ีนายทะเบียนใบสาํคญั
แสดงสิทธิกาํหนดใหแ้ก่ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิมีหนา้ท่ีในการแจง้การเปล่ียนแปลง หรือแจง้ขอ้ผิดพลาดในรายละเอียดของการลงบนัทึก
ในสมุดทะเบียนผูถื้อใบสําคัญแสดงสิทธิโดยนายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิจะเปล่ียนแปลงหรือแก้ไข
ขอ้ผดิพลาดดงักล่าวใหถ้กูตอ้ง 

บริษทัขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงนายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยจะแจง้การเปล่ียนแปลงดงักล่าวใหแ้ก่
ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทราบผา่นระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพย ์โดยเร็วและแจง้ใหส้าํนกังาน ก.ล.ต. 
ทราบภายใน 15 วนั   

3.4  สถานทีต่ิดต่อในการใช้สิทธิ 
บริษทั วิค แอนด ์ฮุคลนัดจ์าํกดั (มหาชน)  
90 อาคารซีดบัเบ้ิลย ูทาวเวอร์ เอ ชั้น 35 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง กทม.10310 
 โทรศพัท ์(02) 612-8600 โทรสาร (02) 645-2828-9 
Website: www.wiik-hoeglund.com 

3.5  วธีิการใช้สิทธิและขั้นตอนการใช้สิทธิ 

ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีประสงคใ์ชสิ้ทธิ จะตอ้งแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิภายในระยะเวลาแจง้ความจาํนง
ในการใชสิ้ทธิตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 3.2 ขา้งตน้ โดยมีวิธีปฏิบติัดงัน้ี 

3.5.1   ขั้นตอนการใช้สิทธิสําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีอยู่ในระบบใบหุ้น  (Script) และระบบไร้ใบหุ้น 
(Scripless) จะมีความแตกต่างตามหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ในกรณีของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีอยู่ในระบบใบหุ้น (Script) ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ เป็นหลกัฐานในการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัไดท่ี้บริษทั โดย
จะตอ้งแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิตามระยะเวลาแสดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิตามท่ีระบุขา้งตน้ 
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(ข) ในกรณีท่ีใบสําคญัแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีมีความ
ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั ตอ้งแจง้ความจาํนงและกรอกแบบคาํขอเพ่ือขอถอนใบสาํคญัแสดง
สิทธิหรือเพื่อออกใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด โดยยื่นต่อบริษัท
หลักทรัพย์ท่ีทําหน้าท่ีเป็นนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย  ์(Broker) ของตนและบริษัทหลักทรัพย์
ดงักล่าว จะดาํเนินการแจง้กบัศนูยรั์บฝากหลกัทรัพยเ์พ่ือขอถอนใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือเพื่อออกใบ
แทนใบสาํคญัแสดงสิทธิสาํหรับนาํไปใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ
ของบริษทัต่อไป 

3.5.2    ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั
ได ้ตามเง่ือนไขการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ โดยดาํเนินการและส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทั 
ตามสถานท่ีติดต่อในการใชสิ้ทธิท่ีระบุไวใ้นขอ้ 3.4  

(ก) แบบแสดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั (“แบบแสดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิ”) ท่ีกรอก
ขอ้ความถูกตอ้งชดัเจนและครบถว้นทุกรายการพร้อมลงนามโดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ทั้งน้ี ผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถขอรับแบบแสดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิได ้ณ สถานท่ีติดต่อในการใช้
สิทธิ ในช่วงระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ 

(ข) ใบสําคญัแสดงสิทธิซ่ึงผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิลงลายมือช่ือผูโ้อนดา้นหลงั หรือใบแทนใบสําคญั
แสดงสิทธิตามแบบท่ีตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด ตามจาํนวนท่ีระบุในแบบแสดงความจาํนงในการใช้
สิทธิ และหนงัสือมอบอาํนาจใหผู้อ่ื้นมารับใบสาํคญัแสดงสิทธิฉบบัใหม่สาํหรับใบสาํคญัแสดงสิทธิ
ท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ (ถา้มี) 

(ค) ชาํระเงินตามจาํนวนท่ีระบุในแบบแสดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั โดยผูถื้อใบสาํคญั
แสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซ้ือหุ้นจะตอ้งชาํระเป็นเช็คดราฟต์ตัว๋แลกเงินธนาคารหรือคาํสั่ง
จ่ายเงินธนาคาร ท่ีสามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 2 วนัทําการนับจากวนั
กาํหนดการใชสิ้ทธิแต่ละคร้ัง โดยขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะ “บริษทัวิค แอนด์ ฮุคลนัด์จาํกดั (มหาชน)” 
หรือโอนเงินสดเขา้บญัชีเงินฝากช่ือบญัชี “บริษทัวิค แอนด์ ฮุคลนัด ์จาํกดั (มหาชน) เพื่อการจองซ้ือ
หุ้นสามญัเพ่ิมทุน” บญัชีเลขท่ี 406-047917-0 ประเภทบญัชีออมทรัพย ์ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั 
(มหาชน) สาขาเอสพละนาด พร้อมนาํส่งสาํเนาใบนาํฝาก 

ทั้งน้ี การใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัดงักล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือบริษทัไดเ้รียกเกบ็เงินดงักล่าวไดแ้ลว้
เท่านั้นหากเรียกเก็บเงินไม่ไดด้ว้ยเหตุผลใดๆท่ีมิไดเ้กิดจากบริษทั ใหถื้อว่าผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ
แสดงเจตนายกเลิกและบริษทัตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการขอใช้สิทธิในคร้ังนั้นทั้ งน้ี บริษทัจะ
นาํส่งใบสาํคญัแสดงสิทธิทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 14 วนันบัจากวนักาํหนดการใชสิ้ทธิ โดย
จะไม่มีการคาํนวณดอกเบ้ียไม่ว่าในกรณีใดๆ และผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถยืน่ความจาํนงขอ
ใชสิ้ทธิใหม่ไดใ้นวนักาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังต่อไป เวน้แต่เป็นการยกเลิกการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ให้
ถือวา่หมดสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวอีกต่อไป 
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(ง) หลกัฐานประกอบการจองซ้ือหุน้สามญัรองรับการใชสิ้ทธิของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ  

 บุคคลสญัชาติไทย : สาํเนาบตัรประชาชนพร้อมรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 

 บุคคลต่างดา้ว : สาํเนาหนงัสือเดินทางพร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

 นิติบุคคลใน
ประเทศ 

: สําเนาหนังสือรับรองบริษทั ท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชยไ์ม่เกิน 6 
เดือนก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิพร้อมรับรองสําเนาถูกต้องและ
เอกสารหลกัฐานของผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือตาม(ก) หรือ(ข) พร้อม
รับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

 นิติบุคคล
ต่างประเทศ 

: สาํเนาหนงัสือสาํคญัการจดัตั้งบริษทั หนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบั 
และหนงัสือรับรองท่ีออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิ 
ซ่ึงรับรองโดย Notary Public พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง และเอกสาร
หลกัฐานของผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือตาม(ก) หรือ(ข)พร้อมรับรอง
สาํเนาถูกตอ้ง 

3.6  เงือ่นไขอื่นเกีย่วกบัการใช้สิทธิ 

3.6.1   จาํนวนหน่วยของใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีขอใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั จะตอ้ง
เป็นจาํนวนเต็มเท่านั้นโดยอตัราการใชสิ้ทธิเท่ากบัใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ
หน่ึงหน่วยต่อหุน้สามญัหน่ึงหุน้เวน้แต่การปรับสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

3.6.2 ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีเป็นบุคคลต่างดา้วหรือบุคคลท่ีไม่มีสัญชาติไทยจะสามารถใชสิ้ทธิในการซ้ือหุน้
สามญัใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วนได ้กต่็อเม่ือในวนันั้นถา้ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัแลว้ไม่ทาํใหอ้ตัราการถือหุน้
ของบุคคลต่างดา้วหรือบุคคลท่ีไม่มีสัญชาติไทยสูงกว่าร้อยละ 49 จาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้ งหมดของ
บริษทัดงันั้น บริษทัสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการออกหุ้นสามญัใหม่ให้แก่บุคคลต่างดา้วหรือบุคคลท่ีไม่มี
สัญชาติไทยท่ีใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยบริษทัไม่จาํเป็นตอ้งจ่ายค่าเสียหาย หรือค่าชดเชยใด ๆ 
ต่อผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีเป็นบุคคลต่างดา้วหรือบุคคลท่ีไม่มีสัญชาติไทยในกรณีดงักล่าว 

 บริษทัจะส่งเงินท่ีไดรั้บไวแ้ละใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิในส่วนท่ีไม่สามารถใช้
สิทธิได ้โดยไม่มีดอกเบ้ียใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีเป็นบุคคลต่างดา้วหรือบุคคลท่ีไม่มีสัญชาติไทย
ดงักล่าวทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 14 วนันับจากวนักาํหนดการใช้สิทธิในคร้ังนั้นๆ ท่ีครบถ้วน
สมบูรณ์ตามท่ีกาํหนดในการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง 

 ทั้งน้ี บริษทัจะพิจารณาการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีเป็นบุคคลต่าง
ดา้วหรือบุคคลท่ีไม่มีสญัชาติไทยตามลาํดบัการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ 

 หากในวนักาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีเป็นบุคคลต่างดา้วหรือบุคคลท่ีไม่มี
สัญชาติไทยไม่สามารถใชสิ้ทธิเน่ืองจากทาํใหอ้ตัราการถือหุน้ของบุคคลต่างดา้วหรือบุคคลท่ีไม่มีสัญชาติ
ไทยสูงกว่าร้อยละ 49 จาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้ งหมดของบริษทัให้ถือว่าใบสําคญัแสดงสิทธิดังกล่าว
หมดอายุลง โดยผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีเป็นบุคคลต่างดา้วหรือบุคคลท่ีไม่มีสัญชาติไทยดงักล่าวไม่มี
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สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใดๆ ต่อบริษทั และบริษทัจะไม่ดาํเนินการชดใช้ค่าเสียหายหรือ
ค่าชดเชยท่ีเกิดข้ึนจากการดงักล่าวทั้งส้ิน 

3.6.3 จาํนวนหุ้นสามัญท่ีออกให้เม่ือมีการใช้สิทธิจะคาํนวณโดยการนําจาํนวนเงินในการใช้สิทธิ  ซ่ึงผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิไดช้าํระตามท่ีกล่าวขา้งตน้ หารดว้ยราคาการใชสิ้ทธิ
ในขณะท่ีมีการใชสิ้ทธินั้นโดยบริษทัจะออกหุ้นสามญัเป็นจาํนวนเต็มไม่เกินจาํนวนหน่วยของใบสําคญั
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิคูณดว้ยอตัราการใชสิ้ทธิหากมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิ และ/
หรืออตัราการใชสิ้ทธิแลว้ทาํใหมี้เศษหุน้เหลืออยูจ่ากการคาํนวณดงักล่าว บริษทัจะไม่นาํเศษหุน้ดงักล่าว
มาคาํนวณ และจะชาํระเงินท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิดงักล่าวคืนทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 14 วนันบั
จากวนักาํหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง โดยไม่มีการคิดดอกเบ้ียไม่ว่าในกรณีใดๆ 

ในกรณีท่ีตอ้งมีการเปล่ียนแปลงอตัราการใชสิ้ทธิตามเกณฑก์ารปรับราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ
ตามท่ีระบุในเง่ือนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจาํนวนหุน้สามญัท่ีจะไดรั้บจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญั
แสดงสิทธิ ใหต้ดัเศษของหุน้ท้ิง 

3.6.4 หากบริษทัไดรั้บหลกัฐานใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิ ไม่ครบตามจาํนวนท่ีระบุ
ไวใ้นแบบแสดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิหรือบริษทัตรวจสอบไดว้่า ขอ้ความท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ
หรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ กรอกลงในแบบแสดงความจาํนงในการใช้สิทธิไม่ครบถว้นหรือไม่
ถูกตอ้งผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ จะตอ้งทาํการแกไ้ขให้ถูกตอ้งภายใน
ระยะเวลาแจง้ความจาํนงในการใช้สิทธิในคร้ังนั้นหากผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญั
แสดงสิทธิไม่ทาํการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลาดงักล่าวบริษทัจะถือว่าการแจง้ความจาํนงในการใช้
สิทธิในคร้ังนั้นส้ินสภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิและบริษทัจะจดัส่งเงินท่ีไดรั้บและใบสําคญัแสดงสิทธิ
หรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิคืนใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 14 วนั
นบัจากวนักาํหนดการใชสิ้ทธิโดยไม่มีการคาํนวณดอกเบ้ียไม่ว่าในกรณีใด ๆ 

3.6.5 ในกรณีท่ีผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ ชาํระจาํนวนเงินในการใช้สิทธิไม่
ครบถว้น บริษทัมีสิทธิท่ีจะดาํเนินการประการใดประการหน่ึงต่อไปน้ี 

(ก) ถือวา่การแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นส้ินสภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิหรือ 
(ข) ถือว่าจาํนวนหุ้นสามญัท่ีจองซ้ือมีจาํนวนเท่ากบัจาํนวนท่ีจะไดรั้บตามจาํนวนเงินในการใชสิ้ทธิซ่ึง

บริษทัไดรั้บชาํระไวจ้ริงตามราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิในขณะนั้นหรือ 
(ค) ใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิชาํระเงินเพิ่มเติมตามจาํนวนท่ีประสงค์

จะใชสิ้ทธิใหค้รบถว้น ภายในระยะเวลาแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นหากบริษทัไม่ไดรั้บ
เงินครบตามจาํนวนในการใชสิ้ทธิภายในระยะเวลาดงักล่าวบริษทัจะถือว่าการแจง้ความจาํนงในการ
ใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นส้ินสภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ 

หมายเหตุ: ในการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย บริษทัจะดาํเนินการตามขอ้ (ข) ขา้งตน้ 

ในกรณีตามขอ้(ก) และ (ค) บริษทัจะส่งเงินท่ีไดรั้บไวแ้ละใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญั
แสดงสิทธิซ่ึงบริษทัถือว่าไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าว คืนให้แก่ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
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ใบสําคญัแสดงสิทธิทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 14 วนันบัจากวนักาํหนดการใชสิ้ทธิโดยไม่มี
ดอกเบ้ีย 

ในกรณีขอ้ (ข) บริษทัจะส่งมอบใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือใน
กรณีท่ีบริษัทถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางส่วน คืนให้กับผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบสําคญัแสดงสิทธิทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 14 วนันบัจากวนักาํหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละ
คร้ังพร้อมเงินส่วนท่ีเหลือ (ถ้ามี) โดยไม่มีดอกเบ้ียอย่างไรก็ดีใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่มีการใชสิ้ทธิดงักล่าว ยงัมีผลใชสิ้ทธิต่อไปจนถึงวนักาํหนดการใชสิ้ทธิ
คร้ังสุดทา้ย 

3.6.6 ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิ จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษี
อ่ืนใด (ถา้มี) ตามบทบญัญติัแห่งประมวลรัษฎากรหรือขอ้บงัคบั หรือกฎหมายต่างๆท่ีใชบ้งัคบัในการใช้
สิทธิซ้ือหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

3.6.7 เม่ือผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั ไดป้ฏิบติั
ตามเง่ือนไขการแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญักล่าวคือไดส่้งมอบทั้งใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบ
แทนใบสําคญัแสดงสิทธิแบบแสดงความจาํนงในการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญและชาํระเงินค่าจองซ้ือหุ้น
สามัญถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิจะไม่
สามารถเพกิถอนการใชสิ้ทธิไดเ้วน้แต่จะไดรั้บความยนิยอมเป็นหนงัสือจากบริษทั 

3.6.8 เม่ือพน้กาํหนดวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยแลว้แต่ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิยงั
มิไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขของการใช้สิทธิท่ีกาํหนดไวอ้ย่างครบถว้นให้ถือว่าใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบ
แทนใบสาํคญัแสดงสิทธินั้นๆส้ินสภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ และผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบสาํคญัแสดงสิทธิจะใชสิ้ทธิไม่ไดอี้ก 

3.6.9 ในกรณีท่ีผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ ส่งมอบใบสําคญัแสดงสิทธิเป็น
จาํนวนมากกว่าจาํนวนท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิ บริษทัจะส่งใบสําคญัแสดงสิทธิใบใหม่ โดยมีจาํนวนของ
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีลดลงให้แก่ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิดังกล่าว หากใบสําคญัแสดงสิทธินั้นอยู่ใน
ระบบใบหุน้ โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 15 วนัทาํการนบัจากวนักาํหนดการใชสิ้ทธินั้นๆ และจะ
ทาํการยกเลิกใบสาํคญัแสดงสิทธิใบเก่า 

3.6.10 บริษทัจะยื่นขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้ของบริษทัต่อกระทรวงพาณิชย ์ตามจาํนวนหุ้น
สามญัท่ีออกใหม่สาํหรับการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ังภายใน 14 วนันบัตั้งแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บชาํระค่าหุน้ตาม
จาํนวนท่ีมีการใชสิ้ทธิแต่ละคร้ังและบริษทัจะดาํเนินการจดทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีไดใ้ชสิ้ทธิ
นั้นเขา้เป็นผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ ตามจาํนวนหุน้สามญัท่ีคาํนวณไดจ้ากการใช้
สิทธิในคร้ังนั้น รวมทั้งบริษทัจะดาํเนินการยืน่ขอนาํหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิดงักล่าวเขา้จดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีมีการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง 

3.6.11 การออกและส่งมอบหุน้สามญัออกใหม่ ช่ือท่ีจะระบุในหุน้สามญัท่ีออกใหม่จะใชช่ื้อเดียวกบัช่ือท่ีปรากฎ
อยูใ่นแบบแสดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิ โดยบริษทัจะจดัส่งใบหุน้ไปยงัผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิตามท่ี
อยูท่ี่ไดร้ะบุไว ้ในแบบแสดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับภายใน 15 วนัทาํ
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การนับจากวนักาํหนดการใชสิ้ทธิแต่ละคร้ัง อย่างไรก็ตาม บริษทัอาจตกลงกบัผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ
ล่วงหน้าให้บริษทัเก็บใบหุ้นสามญันั้นไวท่ี้บริษทั เพื่อให้ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิหรือตวัแทนมารับไป
ดว้ยตนเองกไ็ด ้โดยจะตอ้งดาํเนินการตามท่ีทางบริษทักาํหนด  

นอกจากน้ี ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิอาจใชบ้ริการของบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
เพื่อฝากหุ้นในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ก็ได้ โดยผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิตอ้งระบุช่ือและบญัชีของ
บริษทัสมาชิกของบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดัโดยถูกตอ้งในแบบแสดงความจาํนง
ในการใชสิ้ทธิ และบริษทัจะส่งมอบหุน้สามญัหรือใบสาํคญัแสดงสิทธิผา่นบญัชีฝากหลกัทรัพยภ์ายใน 7 
วนัทาํการนบัจากวนักาํหนดการใชสิ้ทธิแต่ละคร้ัง  

3.6.12 ในกรณีท่ีบริษทัไม่สามารถคืนเงินส่วนท่ีไม่ไดใ้ชสิ้ทธิใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไดภ้ายในระยะเวลา 
14 วนันบัแต่วนักาํหนดการใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นๆ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะไดรั้บดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 
7.00 ต่อปี โดยคาํนวณจากจาํนวนเงินส่วนท่ีไม่ไดใ้ช้สิทธินับแต่วนัท่ีพน้กาํหนด 14 วนัดังกล่าว จนถึง
วนัท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไดรั้บคืนเงินส่วนท่ีไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ 

อยา่งไรก็ตาม หากบริษทัดาํเนินการส่งเช็ค ดราฟต์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือคาํสั่งจ่ายเงินของธนาคารซ่ึง
ขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะช่ือผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ ทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยูท่ี่ระบุในแบบแสดง
ความจาํนงในการใชสิ้ทธิโดยถูกตอ้งแลว้ ให้ถือว่าผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไดรั้บเงินส่วนท่ีไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ
คืนแลว้โดยชอบ และไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบ้ีย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป 

3.6.13 ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิจะตอ้งใชสิ้ทธิในการซ้ือหุน้สามญัไม่ตํ่ากว่า 100 
หุ้นสามัญ โดยจาํนวนหน่วยของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีขอใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัจะต้องเป็นจาํนวนเต็ม
เท่านั้น เวน้แต่ 

(ก) ในกรณีท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีมีสิทธิในการซ้ือหุน้ตํ่ากว่า 100 
หุน้สามญั จะตอ้งใชสิ้ทธิในการซ้ือหุน้สามญัในคร้ังเดียวทั้งจาํนวน 

(ข) กรณีท่ีเป็นการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถ
ท่ีจะใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัในจาํนวนเท่าใดกไ็ด ้

3.6.14 การคาํนวณการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ จะไม่มีการเปล่ียนแปลงซ่ึงทาํใหร้าคา
การใช้สิทธิใหม่สูงข้ึน และ/หรืออตัราการใช้สิทธิลดลง เวน้แต่กรณีการรวมหุ้น และจะใช้ราคาการใช้
สิทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง (ทศนิยม 3 ตาํแหน่ง) คูณกบัจาํนวนหุ้นสามญั (จาํนวนหุ้นสามญัคาํนวณ
ไดจ้ากอตัราการใชสิ้ทธิใหม่ คูณกบัจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีแสดงความจาํนงการใชสิ้ทธิ เม่ือคาํนวณ
ไดจ้าํนวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้น ให้ตดัเศษของหุ้นนั้นท้ิง) ส่วนในกรณีท่ีการเปล่ียนแปลงราคาการใช้
สิทธิดงักล่าวมีผลทาํให้ราคาการใชสิ้ทธิใหม่มีราคาซ่ึงตํ่ากว่ามูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัของบริษทั  ให้
ใชมู้ลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัของบริษทั เป็นราคาการใชสิ้ทธิใหม่ เวน้แต่กฎหมายกาํหนดไวเ้ป็นอย่าง
อ่ืน 

3.6.15 ในกรณีท่ีหุน้สามญัท่ีสาํรองไวเ้พื่อรองรับการใชสิ้ทธิมีไม่เพียงพอ บริษทัจะดาํเนินการชดใชค่้าเสียหายท่ี
เกิดข้ึนให้แก่ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีไม่สามารถใชสิ้ทธิได ้อยา่งไรก็
ตามบริษทัจะไม่ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีไม่
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สามารถใชสิ้ทธิได ้ถึงแมว้า่จะมีหุน้สามญัเพียงพอกต็าม กล่าวคือ ในกรณีท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีเป็น
บุคคลต่างดา้วหรือบุคคลท่ีไม่มีสัญชาติไทยไม่สามารถใชสิ้ทธิได ้เพราะถูกจาํกดัสิทธิตามสัดส่วนการถือ
หุน้ท่ีระบุในขอ้บงัคบับริษทั 

3.6.16 ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิ แสดงความจาํนงใช้
สิทธิโดยถูกตอ้งสมบูรณ์แลว้ จนถึงก่อนวนัท่ีนายทะเบียนหุน้ของบริษทัจดแจง้ช่ือของผูถื้อใบสาํคญัแสดง
สิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าว เป็นผูถื้อหุน้ในสมุดทะเบียนรายช่ือผูถื้อหุน้ของบริษทั  และ
กระทรวงพาณิชยไ์ดรั้บจดทะเบียนเพ่ิมทุนชาํระแลว้อนัเน่ืองมาจากการใช้สิทธินั้น บริษทัจะถือว่าผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าว มีสิทธิและสภาพเช่นเดียวกบัผูถื้อใบสําคญั
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดแ้สดงความจาํนงใช้สิทธิ แต่ทั้งน้ี นับแต่วนัท่ีนาย
ทะเบียนหุ้นของบริษทัได้จดแจง้ช่ือของผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีได้
แสดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิโดยถูกตอ้งสมบูรณ์แลว้ในสมุดทะเบียนรายช่ือผูถื้อหุ้นของบริษทั  และ
กระทรวงพาณิชยไ์ดรั้บจดทะเบียนเพ่ิมทุนชาํระแลว้อนัเน่ืองมาจากการใช้สิทธินั้น บริษทัจะถือว่าผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิมีฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัโดยสมบูรณ์ 

 

4. มาตรการคุ้มครองผู้ถอืใบสําคญัแสดงสิทธิ 

4.1 สิทธิของบริษทัในการเรียกให้ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิก่อนระยะเวลาทีก่าํหนดตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 

 ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีบริษทัออกคร้ังน้ี ไม่มีขอ้กาํหนดใหบ้ริษทัสามารถเรียกใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิใชสิ้ทธิ
ก่อนระยะเวลาท่ีกาํหนดตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

4.2 เงือ่นไขการปรับสิทธิ 
การปรับสิทธิมีวตัถุประสงคเ์พื่อปรับผลประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ทั้งน้ีราคาการใชสิ้ทธิ
จะถูกปรับในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ต่าง ๆ ตามท่ีกาํหนด และอตัราการใช้สิทธิจะถูกปรับให้สอดคลอ้งกบัการปรับ
ราคาการใชสิ้ทธิทั้งน้ี โดยมีหลกัการพ้ืนฐานท่ีจะรักษามูลค่าแห่งสิทธิตลอดอายใุบสาํคญัแสดงสิทธิไม่ใหด้อ้ยค่า
ลง 

มูลคา่แห่งสิทธิ  หมายถึง  ผลลพัธ์ของผลคูณระหวา่งราคาการใชสิ้ทธิ กบัอตัราการใชสิ้ทธิ 

ทั้งน้ี เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไม่ใหด้อ้ยไปกว่าเดิม บริษทัจะดาํเนินการปรับ
ราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิในการซ้ือหุน้สามญัตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ เม่ือเกิดเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หน่ึงดงัต่อไปน้ี  

(ก) เม่ือบริษทัมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามัญของบริษทั อนัเป็นผลมาจากการรวมหรือการ
แบ่งแยกหุน้สามญัท่ีไดอ้อกแลว้ของบริษทั 

(ข) เม่ือบริษทัเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือบุคคลใดๆ โดยราคาเฉล่ียต่อหุน้ของหุน้
สามญัท่ีออกใหม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 90 ของ“ราคาตลาดของหุน้สามญับริษทั” 

(ค) เม่ือบริษทัเสนอขายหลกัทรัพยอ์อกใหม่ใดๆให้แก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือบุคคลใดๆ โดยท่ีหลกัทรัพยน์ั้นให้
สิทธิท่ีจะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัหรือให้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามญั เช่น หุ้นกูแ้ปลงสภาพ ใบสําคญัแสดง
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สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั โดยราคาเฉล่ียต่อหุน้ของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดงักล่าวตํ่ากว่าร้อยละ 
90 ของ “ราคาตลาดของหุน้สามญับริษทั” 

(ง) เม่ือบริษทัจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั 
(จ) เม่ือบริษทัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอตัราร้อยละ 60 ของกาํไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการหลงัหกัภาษีเงิน

ไดข้องบริษทั สาํหรับการดาํเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใดๆ ตลอดอายใุบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีออกในคร้ัง
น้ี ไม่วา่จะเป็นการจ่ายจากกาํไรสุทธิหรือกาํไรสะสม 

(ฉ) ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ใด ๆ อนัทาํให้ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิเสียสิทธิและ
ผลประโยชนใ์ดๆ อนัพึงได ้โดยท่ีเหตุการณ์ใดๆ นั้นไม่ไดก้าํหนดอยูใ่นขอ้ (ก) ถึง (จ) 

การดาํเนินการปรับราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใช้สิทธิในกรณีต่างๆ ดังกล่าวขา้งตน้ เป็นไปตามสูตรและ
วิธีการคาํนวณดงัต่อไปน้ี 

(ก) เม่ือบริษทัมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามัญของบริษทั อนัเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือ
แบ่งแยกหุน้สามญัท่ีไดอ้อกแลว้ของบริษทั 

ซ่ึงการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคบัทันที นับตั้ งแต่วนัท่ีได้มีการ
เปล่ียนแปลงมูลคา่ท่ีตราไวข้องหุน้สามญัของบริษทั 
(1) ราคาการใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคาํนวณดงัน้ี 

 
       Price 1 = Price 0 x (Par 1) 

          Par 0 
 

 (2) อตัราการใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคาํนวณดงัน้ี 
 

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

โดยท่ี 
Price 1 คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
Price 0 คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
Ratio 1 คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
Ratio 0 คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
Par 1 คือ มูลคา่ท่ีตราไวข้องหุน้สามญัหลงัการเปล่ียนแปลง 
Par 0 คือ มูลคา่ท่ีตราไวข้องหุน้สามญัก่อนการเปล่ียนแปลง 

(ข) เม่ือบริษทัเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทัว่ไป และ/หรือบุคคลใน
วงจาํกัด โดยราคาเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญ
บริษทั” 

การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัที ตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสามญัจะ
ไม่ไดรั้บสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศข้ึนเคร่ืองหมาย XR) 
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สาํหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Issue) และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหุน้สามญั
ท่ีออกใหม่ใหแ้ก่บุคคลใดๆ แลว้แต่กรณี  

“ราคาเฉลีย่ต่อหุ้นของหุ้นสามญัที่ออกใหม่” คาํนวณไดจ้ากจาํนวนเงินทั้งหมดท่ีบริษทัจะไดรั้บจากการเสนอ
ขายหุน้สามญั หกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการเสนอขายหุน้ หารดว้ยจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกใหม่ทั้งหมดใน
คร้ังนั้น 

ในกรณีท่ีมีการเสนอขายหุ้นสามัญท่ีออกใหม่พร้อมกันในราคาเสนอขายท่ีแตกต่างกันภายใตเ้ง่ือนไขท่ี
จะตอ้งจองซ้ือหุน้ดงักล่าวดว้ยกนั ให้นาํราคาหุน้ดงักล่าวและจาํนวนหุ้นท่ีออกใหม่ทั้งหมดมาคาํนวณราคา
เฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ แต่ในกรณีท่ีการเสนอขายพร้อมกนัดงักล่าวไม่อยู่ภายใตเ้ง่ือนไขท่ี
จะตอ้งจองซ้ือดว้ยกนั ใหน้าํจาํนวนหุน้และราคาเสนอขายท่ีตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุน้สามญั
ของบริษทั” มาคาํนวณการเปล่ียนแปลงเท่านั้น 

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” กาํหนดไวเ้ท่ากบั “ราคาตลาดเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัต่อหุ้นของหุน้สามญั
บริษทั” โดยท่ี “ราคาตลาดเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัต่อหุน้ของหุน้สามญับริษทั” หมายถึง มูลค่าการซ้ือขายหุน้สามญั
ทั้ งหมดของบริษัท หารด้วยจาํนวนหุ้นสามัญของบริษัทท่ีมีการซ้ือขายทั้ งหมดในตลาดหลักทรัพยใ์น
ระยะเวลา 14 วนัทาํการ (วนัท่ีเปิดทาํการซ้ือขายของตลาดหลกัทรัพย)์ ติดต่อกนัก่อนวนัท่ีใชใ้นการคาํนวณ 

“วันที่ใช้ในการคํานวณ” หมายถึง วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสามญัจะไม่ไดรั้บสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัท่ีออก
ใหม่ (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศข้ึนเคร่ืองหมาย XR) สาํหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น
เดิม (Right Issue) และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่สําหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขาย
ใหแ้ก่บุคคลใดๆ แลว้แต่กรณี 

ในกรณีท่ีไม่สามารถหา “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” เน่ืองจากหุ้นสามัญไม่มีการซ้ือขายใน
ช่วงเวลาดงักล่าว บริษทัจะดาํเนินการกาํหนดราคายติุธรรมเพื่อใชใ้นการคาํนวณแทน 

(1) ราคาการใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคาํนวณดงัน้ี 
 

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

(2) อตัราการใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคาํนวณดงัน้ี 
 

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

 
โดยท่ี 
Price 1 คือ  ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
Price 0 คือ  ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
Ratio 1 คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
Ratio 0 คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
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MP คือ             ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทัตามความหมายเช่นเดียวกบัรายละเอียด
ในขอ้ 4.2 (ข) ขา้งตน้ 

A คือ จาํนวนหุน้สามญัท่ีเรียกชาํระเตม็มูลค่าแลว้ ณ วนัก่อนปิดสมุดทะเบียนผู ้
ถือหุน้เพื่อสิทธิในการจองซ้ือหุน้สามญัท่ีออกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 
และ/หรือก่อนวนัแรกของการเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหม่ใหแ้ก่บุคคล
ใดๆ แลว้แต่กรณี 

B คือ จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกใหม่เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ
เสนอขายใหแ้ก่บุคคลใดๆ แลว้แต่กรณี 

BX คือ จาํนวนเงินท่ีบริษทัจะไดรั้บทั้งส้ิน หลงัหกัค่าใชจ่้ายจากการเสนอขายหุน้
สามญัท่ีออกใหม่ (ถา้มี) ทั้งในกรณีการเสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เดิม และ/หรือเสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่บุคคลใดๆ แลว้แต่กรณี 

(ค) เม่ือบริษทัเสนอขายหลกัทรัพยอ์อกใหม่ใดๆให้แก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือบุคคลใดๆ โดยท่ีหลกัทรัพยน์ั้นให้
สิทธิท่ีจะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั หรือใหสิ้ทธิในการซ้ือหุน้สามญั เช่น หุน้กูแ้ปลงสภาพ ใบสําคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั โดยราคาเฉล่ียต่อหุน้ของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดงักล่าวตํ่ากว่าร้อยละ 
90 ของ “ราคาตลาดของหุน้สามญับริษทั” 

การเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตั้ งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสามญั
ไม่ไดรั้บสิทธิในการซ้ือหลกัทรัพยใ์ดๆ ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัหรือให้สิทธิในการซ้ือหุ้น
สามญั (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศข้ึนเคร่ืองหมาย XR หรือ XW) สําหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขาย
ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม (RightIssue) และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพยอ์อกใหม่ใด ๆ ท่ีให้สิทธิท่ีจะ
แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัหรือใหสิ้ทธิในการซ้ือหุ้นสามญั กรณีท่ีเป็นการเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป 
และ/หรือกรณีท่ีเป็นการเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั แลว้แต่กรณี 

“ราคาเฉลีย่ต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรับรองการใช้สิทธิ” คาํนวณจากจาํนวนเงินท่ีบริษทัจะไดรั้บ
จากการขายหลกัทรัพยท่ี์ใหสิ้ทธิท่ีจะแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั หรือใหสิ้ทธิในการซ้ือหุน้สามญั รวมกบัเงิน
ท่ีจะไดรั้บจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญันั้น ถา้มีการใชสิ้ทธิทั้งหมด หักดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการเสนอ
ขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ หารดว้ยจาํนวนหุน้ทั้งส้ินท่ีตอ้งออกใหม่เพื่อรองรับกบัการใชสิ้ทธินั้น 
ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษทั มีความหมายเช่นเดียวกบัรายละเอียดในขอ้ 4.2 (ข) ขา้งตน้ 
“วันที่ใช้ในการคํานวณ” หมายถึง วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสามญัจะไม่ไดรั้บสิทธิในการจองซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ออก
ใหม่ใดๆ ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ  หรือให้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญ  (วนัแรกท่ีตลาด
หลกัทรัพยป์ระกาศข้ึนเคร่ืองหมาย XR หรือ XW) สาํหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยด์งักล่าวใหก้บั
ผูถื้อหุน้เดิม (Right Issue) และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ใดๆ ท่ีใหสิ้ทธิท่ีจะแปลง
สภาพเป็นหุน้สามญัหรือใหสิ้ทธิในการซ้ือหุน้สามญัแก่แก่บุคคลใดๆ แลว้แต่กรณี 

(1) ราคาการใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคาํนวณดงัน้ี 
 
    Price 1 = Price 0 x  [(A x MP) + BX] 
      [MP(A+B)] 
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(2) อตัราการใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคาํนวณดงัน้ี 
 
   Ratio 1 = Ratio 0 x [(MP(A+B)] 
      [(A x MP) + BX] 

โดยท่ี 
Price 1 คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
 Price 0 คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
Ratio 1 คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
Ratio 0 คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
MP คือ ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท  ตามความหมายเช่น เดียวกับ           

รายละเอียดในขอ้ 4.2 (ข) ขา้งตน้ 
A คือ จาํนวนหุน้สามญัท่ีเรียกชาํระเต็มมูลค่าแลว้ ณ วนัก่อนปิดสมุดทะเบียนผู ้

ถือหุน้ เพื่อการจองซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ท่ีมีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพเป็น
หุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามญักรณีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้น
เดิม และ/หรือก่อนวนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ท่ีมีสิทธิ
แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัหรือใหสิ้ทธิในการซ้ือหุน้สามญักรณีเสนอขาย
ใหแ้ก่บุคคลใดๆ แลว้แต่กรณี 

B คือ จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกใหม่ เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิของ หลกัทรัพยใ์ดๆ ท่ี
ใหสิ้ทธิท่ีจะแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั หรือใหสิ้ทธิในการซ้ือหุน้สามญั ท่ี
จะเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม  และ/หรือเสนอขายให้แก่บุคคลใดๆ 
แลว้แต่กรณี 

BX คือ จาํนวนเงินท่ีบริษทัจะได้รับทั้ งส้ินหลงัหักค่าใช้จ่าย (ถา้มี) จากการออก
หลกัทรัพยใ์ดๆ ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิใน
การซ้ือหุ้นสามญั สําหรับการเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือเสนอ
ขายใหแ้ก่บุคคลใดๆ รวมกบัเงินท่ีจะไดรั้บจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็น
หุน้สามญั หรือใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั 

(ง) เม่ือบริษทัจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั 

การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุน้สามญัไม่มี
สิทธิรับหุน้ปันผล (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพยข้ึ์นเคร่ืองหมาย XD)  

(1) ราคาการใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคาํนวณดงัน้ี 
 

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

 

(2) อตัราการใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคาํนวณดงัน้ี 
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    Ratio 1   = Ratio 0 x (A+B) 

          A  
โดยท่ี  
Price 1 คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
Price 0 คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
Ratio 1 คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
Ratio 0 คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
A คือ จาํนวนหุน้สามญัท่ีเรียกชาํระเต็มมูลค่าแลว้ ณ วนัก่อนปิดสมุดทะเบียนผู ้

ถือหุน้เพ่ือสิทธิในการรับหุน้สามญัปันผล 
B คือ จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกใหม่ในรูปแบบของหุน้สามญัปันผล 

(จ) เม่ือบริษทัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอตัราร้อยละ 60 ของกาํไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการหลงัหกัภาษีเงิน
ไดข้องบริษทั  สาํหรับการดาํเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใดๆ ตลอดอายใุบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีออกในคร้ัง
น้ี ไม่วา่จะเป็นการจ่ายจากกาํไรสุทธิหรือกาํไรสะสม 

การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุน้สามญัไม่มี
สิทธิรับเงินปันผล (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศขึ้นเคร่ืองหมาย XD)  

ทั้ งน้ี อตัราร้อยละของเงินปันผลท่ีจ่ายให้กับผูถื้อหุ้น คาํนวณโดยนําเงินปันผลท่ีจ่ายออกจริงจากผลการ
ดาํเนินงานในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชี หารดว้ยกาํไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการหลงัหักภาษีเงินไดข้องผล
การดาํเนินงานของรอบระยะเวลาบญัชีปีเดียวกนั โดยท่ีเงินปันผลท่ีจ่ายออกจริงดงักล่าวใหร้วมถึงเงินปันผล
ท่ีจ่ายระหวา่งกาลในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชีดงักล่าวดว้ย 

ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษทั ใหใ้ชแ้ละมีความหมายเช่นเดียวกบัรายละเอียดในขอ้ 4.2 (ข) ขา้งตน้ 

“วันที่ใช้ในการคํานวณ”หมายถึง วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล (วนัแรกท่ีตลาด
หลกัทรัพยป์ระกาศข้ึนเคร่ืองหมาย XD) 

(1) ราคาการใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคาํนวณดงัน้ี 
 

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

(2) อตัราการใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคาํนวณดงัน้ี 
 

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

โดยท่ี 
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Price 1 คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
Price 0 คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
Ratio 1 คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง  
Ratio 0 คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
MP คือ ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษทั มีความหมายเช่นเดียวกบัรายละเอียด

ในขอ้ 4.2 (ข) ขา้งตน้ 
D คือ เงินปันผลต่อหุน้ท่ีจ่ายจริงใหผู้ถื้อหุน้ 
 R คือ เงินปันผลต่อหุน้ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 60 ของกาํไรสุทธิหลงัหักภาษี เงิน

ได ้หารดว้ยจาํนวนหุน้ทั้งหมดท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 

(ฉ) ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ใด ๆ อนัทาํให้ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิเสียสิทธิและ
ผลประโยชน์ใด ๆ อนัพึงได้ โดยท่ีเหตุการณ์ใดๆ นั้น ไม่ไดก้าํหนดไวใ้นขอ้ 4.2 (ก) ถึง 4.2 (จ) ดังกล่าว
ขา้งตน้ ให้บริษทัพิจารณาเพื่อกาํหนดการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิ (หรือ
ปรับจาํนวนหน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิแทนอตัราการใชสิ้ทธิ) ใหม่อยา่งเป็นธรรม และไม่ทาํใหผู้ถื้อใบสาํคญั
แสดงสิทธิไดรั้บผลประโยชน์ดอ้ยไปจากเดิม โดยใหถื้อว่าผลการพิจารณานั้นเป็นท่ีสุด และใหบ้ริษทัแจง้ให้
สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ ทราบถึง
รายละเอียดดงักล่าวดว้ยภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีมีเหตุใหต้อ้งดาํเนินการเปล่ียนแปลงการใชสิ้ทธิดงักล่าว 

(ช) การคาํนวณการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิตามขอ้ 4.2 (ก) ถึงขอ้ 4.2 (ฉ) เป็นอิสระ
ต่อกนั และจะคาํนวณการเปล่ียนแปลงตามลาํดบัเหตุการณ์ก่อนหลงัของการเปรียบเทียบกบัราคาตลาดของ
หุ้นสามัญของบริษทั  ในกรณีท่ีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดข้ึนพร้อมกัน ให้คาํนวณการเปล่ียนแปลงเรียงลาํดับ
ดงัน้ีคือ ขอ้ 4.2 (ก) ขอ้ 4.2 (จ) ขอ้ 4.2 (ง) ขอ้ 4.2 (ข) ขอ้ 4.2 (ค) และขอ้ 4.2 (ฉ) โดยในแต่ละลาํดบัคร้ังท่ี
คาํนวณการเปล่ียนแปลง ใหค้งสภาพของราคาการใชสิ้ทธิเป็นทศนิยม 3 ตาํแหน่ง  และอตัราการใชสิ้ทธิเป็น
ทศนิยม 3 ตาํแหน่ง 

ทั้งน้ี ในการคาํนวณการปรับสิทธิของเหตุการณ์ในลาํดบัใด ใหน้าํค่าตวัแปรท่ีผ่านการคาํนวณการปรับสิทธิ
ของลาํดบัก่อนหนา้ (ถา้มี) มาเป็นค่าตวัแปรก่อนการเปล่ียนแปลง ในการคาํนวณการปรับสิทธิลาํดบันั้น 

(ซ) การคาํนวณการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิตามขอ้ 4.2 (ก) ถึงขอ้ 4.2 (ฉ) จะไม่มีการ
เปล่ียนแปลงซ่ึงทาํให้ราคาการใชสิ้ทธิใหม่สูงข้ึน และ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิลดลง เวน้แต่กรณีการรวมหุ้น 
สําหรับการคาํนวณจาํนวนเงินจากการใช้สิทธิ จะคาํนวณจากราคาการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
(ทศนิยม 3 ตาํแหน่ง) คูณกบัจาํนวนหุ้นสามญั (จาํนวนหุ้นสามญัคาํนวณจากอตัราการใชสิ้ทธิใหม่ คูณกบั
จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีแสดงความจาํนงการใชสิ้ทธิ เม่ือคาํนวณไดจ้าํนวนหุน้ออกมาเป็นเศษหุน้ ใหต้ดั
เศษของหุน้นั้นท้ิง) ในกรณีจาํนวนเงินท่ีคาํนวณไดจ้ากการใชสิ้ทธิ มีเศษของบาทใหต้ดัเศษของบาทท้ิง  

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิดงักล่าวมีผลทาํใหร้าคาการใชสิ้ทธิใหม่มีราคาตํ่ากวา่มูลค่าท่ี
ตราไวข้องหุ้นสามญัของบริษทั ใหใ้ชมู้ลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัของบริษทัเป็นราคาการใชสิ้ทธิใหม่ เวน้
แต่กฎหมายกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน ส่วนอตัราการใชสิ้ทธิใหม่ใหใ้ชอ้ตัราการใชสิ้ทธิท่ีคาํนวณไดต้ามขอ้ 4.2 
(ก) ถึงขอ้ 4.2 (ฉ) เช่นเดิม 
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(ฌ) การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิตามขอ้ 4.2 (ก) ถึงขอ้ 4.2 (ฉ) บริษทัจะดาํเนินการแจง้
ผลการเปล่ียนแปลง โดยระบุรายละเอียดวิธีการคาํนวณ และเหตุผลท่ีตอ้งมีการเปล่ียนแปลงดงักล่าวใหผู้ถื้อ
ใบสําคญัแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลส่ืออิเล็คทรอนิคส์ของตลาดหลกัทรัพย ์โดยไม่ชกัชา้ใน
วนัท่ีมีเหตุการณ์เกิดข้ึนหรือก่อนวนั หรือภายใน 9.00 น. ของวนัท่ีอตัราและราคาใชสิ้ทธิมีผลบงัคบั  

5. การแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อกาํหนดสิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ 

5.1  การแก้ไขส่วนที่มใิช่สาระสําคัญหรือทีต้่องดาํเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  

 การแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้กาํหนดสิทธิในเร่ืองท่ีจะกระทบต่อสิทธิท่ีมิใช่สาระสาํคญัของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
เช่น แกไ้ขขั้นตอนการใชสิ้ทธิ หรือเร่ืองท่ีเห็นไดว้่าจะเป็นประโยชนต่์อผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิโดยชดัแจง้ หรือ
ในส่วนซ่ึงไม่ทาํให้สิทธิของผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิดอ้ยลง หรือเพื่อใหเ้ป็นไปตามบทบญัญติัหรือหลกัเกณฑท่ี์
กาํหนดในกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั 
หรือคาํสั่งท่ีมีผลบงัคบัทัว่ไป หรือประกาศ หรือขอ้บงัคบัของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการกาํกบั
ตลาดทุน และ/หรือตลาดหลกัทรัพย ์ท่ีเก่ียวขอ้ง ใหบ้ริษทักระทาํโดยไม่ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากท่ีประชุมผูถื้อ
ใบสําคญัแสดงสิทธิภายหลงัจากท่ีไดแ้จง้ใหส้ํานกังาน ก.ล.ต. ทราบแลว้ ทั้งน้ี การแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้กาํหนด
สิทธิจะตอ้งไม่เป็นการขยายอายใุบสําคญัแสดงสิทธิหรือการเปล่ียนแปลงราคาหรืออตัราการใชสิ้ทธิ ยกเวน้การ
ปรับสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิท่ีระบุไวใ้นขอ้ 4.2  

5.2 การแก้ไขเปลีย่นแปลงที่เป็นสาระสําคญั 

 การแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้กาํหนดสิทธินอกจากกรณีขอ้ 5.1 ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากบริษทั และมติท่ีประชุมผู ้
ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิแลว้แต่กรณี และไดแ้จง้ใหส้าํนกังาน ก.ล.ต. ทราบแลว้  

5.3 การแจ้งข้อกาํหนดสิทธิทีแ่ก้ไขเปลีย่นแปลง 

 ผูอ้อกใบสําคญัแสดงสิทธิจะแจง้ให้ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
ของตลาดหลกัทรัพยโ์ดยทนัที ณ วนัท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้กาํหนดสิทธิ และจะจดัส่งขอ้กาํหนดสิทธิท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติมให้แก่ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิเม่ือได้รับการร้องขอภายใน 15 วนั นับจากวนัท่ีมีการร้องขอ โดยผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถแจง้ความประสงคท่ี์จะขอรับขอ้กาํหนดสิทธิท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมต่อผูอ้อกใบสาํคญัแสดง
สิทธิตามท่ีอยู่ท่ีปรากฏในขอ้ 3.4 นอกจากนั้น บริษทัจะจัดส่งขอ้กาํหนดสิทธิท่ีแก้ไขเพิ่มเติมให้นายทะเบียน
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ และสาํนกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีมีการแกไ้ขเพิม่เติมขอ้กาํหนดสิทธิ 

5.4 การแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อกาํหนดสิทธิต้องไม่ขดัต่อกฎหมาย 

 การแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้กาํหนดสิทธิไม่ว่ากรณีใดๆ ตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์รวมทั้งขอ้กาํหนดแห่งประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ.34/2551 เร่ือง การขออนุญาตและ
การอนุญาตใหเ้สนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ท่ีออกใหม่ และหุน้ท่ีออกใหม่เพื่อรองรับใบสําคญัแสดง
สิทธิ ฉบบัลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551 รวมทั้งขอ้แกไ้ขเพ่ิมเติมหรือการเปล่ียนแปลงใด ๆ ตลอดจนกฎหมายอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง (ถา้มี) 

6. การชดใช้ค่าเสียหาย กรณบีริษทัไม่สามารถจดัให้มีหุ้นสามัญเพือ่รองรับการใช้สิทธิขายใบสําคญัแสดงสิทธิได้ 

บริษทัจะชดใชค่้าเสียหายใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิ ตามรายละเอียดดงัน้ี 



ขอ้กาํหนดสิทธิ  บริษทั วิค แอนด ์ฮุคลนัด ์จาํกดั (มหาชน) 

หนา้ท่ี 19 

6.1 บริษทัจะชดใชค่้าเสียหายใหเ้ฉพาะผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิ ท่ีแจง้ความจาํนงท่ีจะ
ใชสิ้ทธิ ในวนักาํหนดการใชสิ้ทธิแต่ละคร้ังอยา่งถูกตอ้งและครบถว้นแลว้ซ่ึงบริษทัไม่สามารถจดัใหมี้หุน้สามญั
เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิไดอ้ยา่งเพียงพอ ยกเวน้กรณีตามท่ีระบุไวใ้นขอ้จาํกดัการใชสิ้ทธิ
ในการซ้ือหุ้นสามญัของผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีเป็นบุคคลต่างดา้วหรือบุคคลท่ีไม่มีสัญชาติไทย ในขอ้ 3.6.2 
หรือขอ้จาํกดัการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิและหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิ ในขอ้ 15 

ค่าเสียหายท่ีบริษทัจะชดใชใ้ห้แก่ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ จะคาํนวณตามสูตร
การคาํนวณ ดงัน้ี 

 
                              ค่าเสียหายต่อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย =    B x [MP – EP] 

 
โดยท่ี B  คือ จาํนวนหุน้สามญัท่ีไม่สามารถจดัใหมี้และ/หรือ เพิ่มข้ึนไดต้ามอตัราการใชสิ้ทธิท่ี

เปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนต่อ 1 หน่วย 
  MP คือ ราคาเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัของบริษทัในวนักาํหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละ

คร้ัง ซ่ึงผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ มาแสดงความ
จาํนงในการใชสิ้ทธิ (ราคาเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัของบริษทั คาํนวณจาก
มูลค่าการซ้ือขายหุน้สามญัทั้งหมดของบริษทั หารดว้ยจาํนวนหุน้สามญัของบริษทั
ท่ีมีการซ้ือขายทั้งหมดในตลาดหลกัทรัพย)์ 

EP คือ ราคาการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือราคาการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับ
สิทธิหากมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิ 

ในกรณีท่ีไม่สามารถหา “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษทั” เน่ืองจากหุ้นสามญัของบริษทัไม่มีการซ้ือขายใน
ช่วงเวลาดงักล่าว บริษทัจะดาํเนินการกาํหนดราคายติุธรรมเพื่อใชใ้นการคาํนวณแทน 

6.2 การชดใชค่้าเสียหายตามขอ้ 6.1 บริษทัจะชาํระเป็นเช็คระบุช่ือขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะและจะจดัส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับภายใน  14 วนันบัจากวนักาํหนดการใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นโดยไม่มีดอกเบ้ีย ทั้งน้ี ไม่ว่ากรณีใดๆ 
หากไดมี้การส่งเช็คคืนเงินค่าเสียหายดงักล่าวทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยูท่ี่ระบุในแบบแสดงความจาํนงการ
ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัโดยถูกตอ้งแลว้  ใหถื้อว่าผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไดรั้บคืนเงินค่าเสียหายแลว้โดยชอบ  และ
จะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบ้ียหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป 

7. การประชุมผู้ถอืใบสําคัญแสดงสิทธิ 

7.1 การเรียกประชุมผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 

บริษทัตอ้งเรียกประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเพื่อขอมติในการดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงโดยเร็ว ภายใน 30 วนั 
นบัแต่เกิดเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี  

(ก) หากมีการเสนอขอแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้กาํหนดสิทธิในสาระสาํคญัไม่ว่าโดยบริษทัหรือผูถื้อใบสาํคญัแสดง
สิทธิ ตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 5.2 หรือตามท่ีจะกล่าวต่อไปใน (ข) 

ทั้งน้ี ผูอ้อกใบสําคญัแสดงสิทธิและ/หรือผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิไม่มีสิทธิท่ีจะเสนอให้แกไ้ขขอ้กาํหนด
สิทธิในเร่ืองการขยายอายุใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือการเปล่ียนแปลงราคา หรืออตัราการใช้สิทธิ หรือการ



ขอ้กาํหนดสิทธิ  บริษทั วิค แอนด ์ฮุคลนัด ์จาํกดั (มหาชน) 

หนา้ท่ี 20 

แกไ้ขเปล่ียนแปลงใดๆ อนัจะเป็นผลกระทบในดา้นลบต่อสิทธิ และ/หรือส่วนไดเ้สียของผูถื้อหุน้ของบริษทั
หรือท่ีผดิไปจากเง่ือนไขท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัไดล้งมติไว ้เวน้แต่การปรับสิทธิตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 4.2 

(ข) หากมีเหตุการณ์สําคญัท่ีอาจกระทบต่อส่วนไดเ้สียของผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิอย่างเป็นนยัสําคญั หรือต่อ
ความสามารถของบริษทัในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามขอ้กาํหนดสิทธิ 

ในกรณีท่ีผูอ้อกใบสําคญัแสดงสิทธิไม่ดําเนินการเรียกประชุมภายในระยะเวลา 30 วนั นับจากวนัท่ีเกิด
เหตุการณ์ดงักล่าวในขอ้ (ก) หรือ ขอ้ (ข) ขา้งตน้ ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีถือใบสําคญัแสดงสิทธิรวมกนัไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 25 ของจาํนวนหน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิไดมี้การใชสิ้ทธิสามารถท่ีจะร้องขอใหผู้อ้อก
ใบสําคญัแสดงสิทธิให้ดาํเนินการจัดการประชุมผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิได้ และผูอ้อกใบสําคญัแสดงสิทธิ
จะต้องจดัประชุมผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 30 วนั นับจากวนัท่ีได้รับการร้องขอจากผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าว 

ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิบริษทัอาจทาํการปิดสมุดทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ
เพื่อกาํหนดสิทธิของผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
ดงักล่าวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 21 วนัก่อน (และรวม) วนัประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

7.2  หนังสือเชิญประชุม 

ในการเรียกประชุมผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ ให้บริษทัส่งหนังสือเรียกประชุม ซ่ึงระบุสถานที่ วนัและเวลา และ
เร่ืองท่ีจะพิจารณาในท่ีประชุม ทางไปรษณียล์งทะเบียนถึงผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิตามสมุดทะเบียนผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิทุกรายท่ียงัสามารถใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิไดแ้ละมีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียน ณ 
วนัปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อกําหนดสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในท่ีประชุมไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

7.3  การมอบฉันทะ 

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิอาจแต่งตั้งผูรั้บมอบฉนัทะใหเ้ขา้ร่วมประชุม และ/หรือออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู ้
ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิคราวใดๆ กไ็ด ้โดยผูรั้บมอบฉันทะดงักล่าวจะตอ้งยื่นหนงัสือมอบฉนัทะ (ซ่ึงทาํตามแบบ
ท่ีบริษทัและ/หรือนายทะเบียนกาํหนด และไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิพร้อมกบัหนงัสือเรียกประชุม
แลว้) ต่อประธานท่ีประชุมหรือบุคคลท่ีประธานกรรมการมอบหมายก่อนเร่ิมการประชุม 

7.4  องค์ประชุม 

ท่ีประชุมผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิจะตอ้งมีผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อใบสําคญัแสดง
สิทธิ (ถา้มี) ซ่ึงถือใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็นจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 25 ของจาํนวนหน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ียงั
ไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ เขา้ร่วมประชุมจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีท่ีไดมี้การเรียกประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึงชัว่โมงแต่จาํนวนผู ้
ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุม ในกรณีท่ีการประชุมดงักล่าวจดัข้ึนโดยบริษทัให้
บริษทันดัใหมี้การประชุมใหม่ภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีกาํหนดเป็นวนัประชุมคราวก่อน โดยปฏิบติัตามขอ้ 7..2 
โดยในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชุม และในกรณีท่ีการประชุมดงักล่าวจดัข้ึนโดยการ
ร้องขอของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิในกรณีน้ีบริษทัไม่จาํเป็นตอ้งเรียกประชุมใหม่ 
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ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีมีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิหมายถึงผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ี
ยงัมิไดใ้ชสิ้ทธิหรือใชสิ้ทธิไปแลว้บางส่วนของบริษทัในขณะนั้นโดยไม่รวมถึงผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิคนใดท่ีมี
ส่วนไดเ้สียในการพิจารณาอนัใดซ่ึงท่ีประชุมจะพิจารณาลงมติโดยห้ามมิให้ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิคนนั้นออก
เสียงลงคะแนนในขอ้พิจารณาขอ้นั้น 

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีมีส่วนไดเ้สียในขอ้น้ีหมายถึงผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
ในเร่ืองท่ีท่ีประชุมจะพิจารณาลงมติ 

7.5  ประธานในทีป่ระชุม 

ในการประชุมผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจัดข้ึนโดยบริษัท ให้ประธานกรรมการบริษัท หรือบุคคลท่ีได้รับ
มอบหมายจากประธานกรรมการบริษทั ทาํหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิในกรณีท่ีผูถื้อ
ใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นผูจ้ดัประชุมประธานในท่ีประชุมอาจจะมาจากบุคคลท่ีผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิลงมติ
เห็นชอบคดัเลือกนอกเหนือไปจากประธานกรรมการหรือบุคคลท่ีประธานกรรมการมอบหมายโดยท่ีทั้งสองกรณี
ประธานท่ีประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงช้ีขาด 

7.6  การออกเสียงลงคะแนน 

ในการออกเสียงลงคะแนน  ใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีถือ
อยู่ในขณะนั้นๆโดยใบสําคญัแสดงสิทธิหน่ึงหน่วยมีหน่ึงเสียงผูเ้ป็นประธานในท่ีประชุมไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนนอกจากสิทธิท่ีตนมีอยูใ่นฐานะเป็นผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

7.7  มติทีป่ระชุม 

มติของท่ีประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนหน่วยใบสาํคญัแสดง
สิทธิทั้งหมดของผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียง และให้มตินั้นมี
ผลผกูพนัผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งหมดไม่วา่จะไดเ้ขา้ร่วมประชุมหรือไม่ 

7.8  รายงานการประชุม 

บริษทัจะจดัทาํรายงานการประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วนั นบัจากวนัประชุมผูถื้อ
ใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยให้ประธานท่ีประชุมผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิในคร้ังนั้นๆ เป็นผูล้งนามรับรองรายงาน
การประชุม ทั้งน้ี ใหจ้ดัเกบ็รายงานการประชุมไวก้บับริษทัรายงานดงักล่าวซ่ึงลงนามโดยประธานท่ีประชุมในแต่
ละคร้ัง ให้ถือว่าถูกตอ้งและมตินั้นผูกพนัผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิทุกรายไม่ว่าจะไดเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ยหรือไม่ 
และบริษทัจะจดัส่งรายงานการประชุมดงักล่าวให้แก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ละสํานกังาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาไม่
เกิน 14 วนันับจากวนัประชุมผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ  นอกจากน้ี ในกรณีท่ีผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิร้องขอ 
บริษทัจะตอ้งจดัส่งรายงานการประชุมให้แก่ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิรายท่ีร้องขอดว้ย โดยผูถื้อใบสําคญัแสดง
สิทธิดงักล่าวจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบในค่าใชจ่้ายนั้นๆ 

7.9  ค่าใช้จ่ายในการประชุม 

บริษทัจะเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายตามสมควรทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนจากการประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทุกคร้ัง 
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7.10 มติเป็นหนังสือแทนการประชุม 

ในกรณีท่ีจะตอ้งมีการประชุมผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิเพื่อลงมติไม่ว่าในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดตามท่ีกาํหนดไวใ้น
ขอ้กาํหนดสิทธิน้ี บริษทัอาจขอให้ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิทาํความตกลงกนัเป็นมติโดยการทาํหนงัสือแทนการ
ประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเพื่อลงมติในเร่ืองดงักล่าวได ้แต่มติดงักล่าวจะตอ้งมีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิซ่ึง
ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็นจาํนวนไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนหน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ
ทั้งหมดลงลายมือช่ือใหค้วามเห็นชอบไวเ้ป็นหลกัฐานในหนงัสือฉบบัเดียวกนัหรือหลายฉบบักไ็ดแ้ละส่งมอบให้
ประธานกรรมการบริษทัหรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นผูเ้กบ็รักษาไว ้

การลงมติตามวิธีการท่ีกาํหนดในขอ้ 7.10 น้ี ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไม่สามารถยกเลิกหรือเพิกถอนมติท่ีส่งมาได ้
เวน้แต่จะไดรั้บความยนิยอมเป็นหนงัสือจากบริษทั 

มติดงักล่าวจะมีผลใชบ้งัคบัและผกูพนัผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทุกราย ไม่ว่าจะลงลายมือช่ือให้ความเห็นชอบใน
มติดงักล่าวหรือไม่ 

8. สถานะของผู้ถอืใบสําคญัแสดงสิทธิทีอ่ยู่ระหว่างการแสดงความจาํนงในการใช้สิทธิ 

สถานะของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีอยูร่ะหว่างวนัท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิแสดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิและวนัก่อน
วนัท่ีกระทรวงพาณิชยจ์ะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลว้อนัเน่ืองมาจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิจะมี
สถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกบัใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดแ้สดงความจาํนงใชสิ้ทธิและสถานภาพจะส้ินสุดลงใน
วนัท่ีกระทรวงพาณิชยไ์ดรั้บจดทะเบียนเพิ่มทุนชาํระแลว้ อนัเน่ืองมาจากการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิขา้งตน้
แลว้ 

ในกรณีท่ีบริษทัมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิและ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิในช่วงท่ีบริษทัยงัไม่ไดน้าํหุ้นสามญัท่ีเกิดจาก
การใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยผ์ูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีไดท้าํการใชสิ้ทธิ
แลว้จะไดรั้บการปรับสิทธิยอ้นหลงั โดยบริษทัจะดาํเนินการออกหุน้สามญัใหม่เพิ่มเติมใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ
โดยเร็วท่ีสุดตามจาํนวนท่ีผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิสมควรจะไดรั้บหากราคาท่ีไดป้รับใหม่นั้นมีผลบงัคบัใช้โดยหุ้น
สามญัส่วนท่ีเพ่ิมใหม่อาจไดรั้บชา้กวา่หุน้สามญัท่ีไดรั้บก่อนหนา้น้ีแลว้แต่ไม่เกิน 15 วนันบัจากวนัท่ีมีการปรับสิทธิ 

9. สถานะของหุ้นสามัญใหม่ทีเ่กดิจากการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ 

สิทธิของหุน้สามญัท่ีออกตามการใชสิ้ทธิของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีออกในคร้ังน้ี จะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกนั
กบัหุ้นสามญัเดิมของบริษทัท่ีออกและเรียกชาํระมูลค่าแลว้ไปก่อนหนา้น้ีทุกประการรวมทั้งสิทธิในการรับเงินปันผล
หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีบริษทัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัทั้งน้ี นบัแต่วนัท่ีนายทะเบียนหุน้สามญัของบริษทัไดจ้ดแจง้ช่ือผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็นผูถื้อหุน้ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทั และกระทรวงพาณิชยรั์บจดทะเบียนเพิ่มทุนชาํระ
แลว้ดงันั้น หากบริษทัประกาศวนักาํหนดสิทธิในเงินปันผลหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ก่อนวนัท่ีบริษทัไดจ้ด
แจง้ช่ือของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัท่ีกระทรวงพาณิชยจ์ดทะเบียนเรียบร้อยแลว้ทุกประการ ผู ้
ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวจะไม่มีสิทธิไดรั้บเงินปันผลหรือประโยชน์อ่ืนใดนั้น 

10. ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามัญ 

บริษทัจะนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีออกในคร้ังน้ีเขา้จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายใน 30 วนันบั
จากวนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ  
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11. วธีิการส่งมอบหลกัทรัพย์ 

บริษทัจะดาํเนินการส่งมอบใบสาํคญัแสดงสิทธิให้แก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั ซ่ึงกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บ
การจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ในวนัท่ี 21 ธันวาคม 2561 (Record date) โดยบริษทัจะดาํเนินการออกและส่งมอบ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิตามรายละเอียดและขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี   

11.1 ในกรณีผูถื้อหุ้นเดิมไม่มีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยก์ับบริษทัหลกัทรัพยห์รือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์
(ประเทศไทย) จาํกดั 

  บริษทัจะดาํเนินการใหน้ายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิออกและจดัส่งใบสาํคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีไดรั้บ
การจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิการจองซ้ือทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีระบุไวใ้นสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น
ภายใน 15 วนัทาํการนบัจากวนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ  

 ในกรณีน้ี ผูถื้อหุ้นท่ีได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีได้รับการจัดสรรในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดจ้นกวา่จะไดรั้บใบสาํคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงอาจจะไดรั้บภายหลงัจากท่ีใบสาํคญัแสดง
สิทธิของบริษทัไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ทาํการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

11.2 ในกรณีผูถื้อหุน้เดิมมีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยก์บับริษทัหลกัทรัพย ์  

 บริษทัจะดาํเนินการให้นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ นําใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีได้รับจัดสรรฝากไวก้ับ 
“บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพื่อผูฝ้าก” ภายใน 7 วนัทาํการนบัจากวนัท่ีออกใบสําคญั
แสดงสิทธิและบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั จะบนัทึกยอดบญัชีจาํนวนใบสําคญัแสดง
สิทธิท่ีบริษทัหลกัทรัพยน์ั้นฝากหลกัทรัพยอ์ยู ่ในขณะเดียวกนั บริษทัหลกัทรัพยน์ั้นจะบนัทึกยอดบญัชีจาํนวน
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีผูฝ้ากไดรั้บการจดัสรรฝากไว ้และออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูท่ี้ไดรั้บการจดัสรรภายใน 
7วนัทาํการนบัจากวนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ  

 ในกรณีน้ีผูถื้อหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรจะสามารถขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีได้รับการจัดสรรได้ทนัทีท่ีตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยรับใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษทัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและให้ทาํการซ้ือขาย
ไดใ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 ทั้งน้ีช่ือของผูถื้อหุ้นท่ีไดรั้บการจดัสรรจะตอ้งตรงกบัช่ือเจา้ของบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์ผูถื้อหุ้นท่ีไดรั้บการ
จดัสรรประสงคท่ี์จะฝากใบสาํคญัแสดงสิทธิไว ้มิฉะนั้นแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธิท่ีจะดาํเนินการออกใบสาํคญั
แสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีไดรั้บการจดัสรรตามขอ้ 11.1 แทน 

11.3 ในกรณีผูถื้อหุ้นเดิมมีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยก์บับริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั  สมาชิก
เลขท่ี  600 

 บริษทัจะดาํเนินการใหน้ายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิ นาํใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บจดัสรรฝากไวก้บับริษทั 
ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ภายใน 7 วนัทาํการนบัจากวนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิและบริษทั 
ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั จะบนัทึกยอดบญัชีจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิตามจาํนวนท่ีไดรั้บ
จดัสรรไวใ้นบญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยส์มาชิกเลขท่ี 600 และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผูท่ี้ไดรั้บการ
จดัสรรภายใน 7วนัทาํการนบัจากวนัออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ  
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 เม่ือผูถื้อหุน้ท่ีไดรั้บจดัสรรตอ้งการขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อหุน้ดงักล่าวจะตอ้งถอนใบสาํคญัแสดงสิทธิออก
จากบญัชี 600 ดงักล่าว โดยตอ้งติดต่อผ่านบริษทัหลกัทรัพยท์ัว่ไป ซ่ึงอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดาํเนินการ
ตามท่ีบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั และ/หรือบริษทัหลกัทรัพยน์ั้นๆ กาํหนด ดงันั้น ใน
กรณีน้ีผูถื้อหุ้นท่ีได้รับการจัดสรรจะสามารถขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีได้รับการจัดสรรได้ทันทีท่ีตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยรับใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษทัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและให้ทาํการซ้ือขาย
ไดใ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และผูถื้อหุ้นท่ีไดรั้บการจดัสรรไดด้าํเนินการถอนใบสําคญัแสดงสิทธิ
ออกจากบญัชี 600 ดงักล่าวแลว้ 

12.  การดาํเนินการของบริษทัหากไม่สามารถหาตลาดรองให้กบัใบสําคัญแสดงสิทธิ 

บริษทัมีความเช่ือมัน่ว่าใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวมีคุณสมบติัตามประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยว่า
ดว้ยเร่ือง การจดทะเบียนและการเพิกถอนการจดทะเบียนหลกัทรัพย ์โดยไม่มีขอ้กาํหนดอ่ืนท่ีแตกต่างจากใบสําคญั
แสดงสิทธิทัว่ไป อย่างไรก็ตาม หากบริษทัไม่สามารถหาตลาดรองได้ บริษทัจะเป็นตวักลางให้ผูถื้อใบสําคญัแสดง
สิทธิท่ีไดรั้บจดัสรรเสนอขายต่อผูต้ดัสินใจลงทุน ในราคาซ้ือและเสนอขายท่ีพอใจกนัทั้ง 2 ฝ่าย 

13. การออกใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ 
ในกรณีท่ีใบสาํคญัแสดงสิทธิสูญหาย ถูกขโมย ถูกทาํลาย ฉีกขาด หรือเลอะเลือน ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิอาจขอออก
ใบสาํคญัแสดงสิทธิใหม่ได ้โดยนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ี ฉีกขาดหรือเลอะเลือน นาํมายื่นใหแ้ก่นายทะเบียนใบสาํคญั
แสดงสิทธิก่อนท่ีจะมีการออกใบแทนให ้ณ สาํนกังานของนายทะเบียน โดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะตอ้งรับผิดชอบ
สาํหรับคา่ใชจ่้ายต่างๆ และตามท่ีนายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิและบริษทัจะไดก้าํหนดไวต้ามสมควร 

14. มติทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นและจาํนวนหุ้นทีอ่อกใหม่เพือ่รองรับใบสําคญัแสดงสิทธิ 
ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 ประชุมเม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2561 และมติอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษทัฯ จาํนวน 124,979,511 บาท จากเดิม 374,938,533 บาท เป็น 499,918,044 บาท โดยการออกหุ้นสามญัจาํนวน 
124,979,511 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท และจดัสรรหุ้นดังกล่าวเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ รุ่นท่ี 2 (WIIK-W2) จาํนวน 124,979,511 หุน้ 
รายละเอยีดเกีย่วกบัหุ้นสามัญทีอ่อกใหม่เพือ่รองรับใบสําคญัแสดงสิทธิ 
หุน้สามญั :  หุน้สามญัของบริษทั วิค แอนด ์ฮุคลนัดจ์าํกดั (มหาชน)  
จาํนวนหุน้ท่ีรองรับการใชสิ้ทธิ : ไม่เกิน 124,979,511 หุน้ 
มูลคา่ท่ีตราไวต่้อหุน้                            :   1.00 บาท 
ราคาใชสิ้ทธิต่อหุน้  : 5.00บาท เวน้แต่จะมีการปรับสิทธิตามขอ้ 4.2 
หุน้ท่ีสาํรองไวเ้พือ่รองรับการใชสิ้ทธิคิดเป็นร้อยละ  : ร้อยละ 33.33 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด

ของบริษทั ณ วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2561 
ตลาดรองของหุน้สามญั : บริษทัจะดาํเนินการยื่นคาํขอใหรั้บหุน้สามญัท่ีเกิดจาก

การใชสิ้ทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั
ในแต่ละคร้ังเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเขา้ซ้ือขายใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายใน  30 วนั นับ
จากวนักาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังนั้นๆ 
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15. ข้อจาํกดัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกดิจากการใช้สิทธิ 

15.1 การโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ  

บริษทัไม่มีขอ้จาํกดัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ เวน้แต่ การโอนเกิดข้ึนในช่วงปิดสมุดทะเบียนใบสาํคญัแสดง
สิทธิเพื่อพกัการโอนหรือการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 21 วนัก่อนวนัครบกาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 
และตลาดหลกัทรัพย์จะทาํการข้ึนเคร่ืองหมาย SP (ห้ามการซ้ือขาย) ล่วงหน้า 2 วนัทาํการก่อนวนัปิดสมุด
ทะเบียน (ในกรณีท่ีวนัปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิตรงกับวันหยุดทาํการของตลาด
หลกัทรัพยใ์หเ้ล่ือนเป็นวนัทาํการก่อนหนา้) 

15.2  การโอนหุ้นสามญัทีเ่กดิจากการใช้สิทธิ  

หุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิ สามารถโอนไดโ้ดยไม่มีขอ้จาํกดั เวน้แต่การโอนหุน้ดงักล่าว เป็นเหตุให้
มีบุคคลต่างดา้วหรือบุคคลท่ีไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นในบริษทัเกินกว่าร้อยละ 49 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายได้
ทั้งหมดของบริษทั 

16.  กฎหมายทีใ่ช้บังคบั 

ขอ้กาํหนดสิทธิฉบบัน้ีจะมีผลใชบ้งัคบัในวนัออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ  ไปจนถึงวนักาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย โดย
ขอ้กาํหนดสิทธิน้ีจะใช้บังคบัและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีขอ้ความใดๆ ในขอ้กาํหนดสิทธิน้ีขดัแยง้กบั
กฎหมายหรือประกาศใดๆ ท่ีมีผลใช้บงัคบัตามกฎหมายกบัใบสําคญัแสดงสิทธิ  ให้ใช้ขอ้ความตามกฎหมายหรือ
ประกาศดงักล่าวบงัคบักบัใบสาํคญัแสดงสิทธิแทนขอ้ความของขอ้กาํหนดสิทธิเฉพาะในส่วนท่ีขดัแยง้กนันั้น 

 
 

ผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
บริษทั วิค แอนด ์ฮุคลนัด ์จาํกดั (มหาชน) 

โดย 
 
 
 

(นายวิบูลย ์แสงวิทยานนท ์และ นางสาวเรวดี หวานชิด) 
กรรมการ 

      
 
  






















