
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ข้อกาํหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสาํคัญแสดงสิทธิ 
และผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน  

ของ บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (SUPER-W4) 
 
 
 
   



หน้าท่ี 1 
 

 
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ของบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชัน่จํากดั (มหาชน)  รุ่นท่ี 4 

(“ใบสําคญัแสดงสทิธิ” หรือ “SUPER-W4”) ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือและสามารถโอนเปล่ียนมือได้ ออกโดยบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์
เปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ซึง่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะได้รับสิทธิตามท่ีได้กําหนดไว้ใน
ข้อกําหนดสทิธิ โดยผู้ออกใบสําคญัแสดงสทิธิและผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะต้องผกูพนัตามข้อกําหนดสิทธิฉบบันีท้กุประการ และ
ให้ถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับทราบและเข้าใจข้อกําหนดต่างๆ ในข้อกําหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้ว ทัง้นี ้ ผู้ออกใบสําคญั
แสดงสิทธิจะจดัให้มีการเก็บรักษาสําเนาข้อกําหนดสิทธิไว้ ณ สํานกังานใหญ่ของผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิเพ่ือให้ผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสิทธิขอตรวจสอบสําเนาข้อกําหนดสิทธิได้ในวนัและเวลาทําการของผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ”) ทัง้นี ้การออกและเสนอขาย
ใบสําคญัแสดงสทิธิในครัง้นีเ้ป็นไปตามมติท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 รายละเอียดดงันี ้
 
“คําจํากดัความ”  
คําและข้อความตา่งๆท่ีใช้อยูใ่นข้อกําหนดสทิธิฉบบันีใ้ห้มีความหมายดงัตอ่ไปนี ้
“ข้อกําหนดสทิธิ”  หมายถงึ ข้อกําหนดวา่ด้วยสทิธิและหน้าท่ีของผู้ออกใบสําคญัแสดง สิทธิและผู้ ถือ

ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท ซุปเปอร์ เอน
เนอร์ยี คอร์เปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) รุ่นท่ี 4 (SUPER-W4)  

“ใบสําคญัแสดงสทิธิ”  หมายถงึ ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนท่ีออกใหม่ของบริษัท 
ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชัน่จํากดั (มหาชน) ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือและ
โอนเปล่ียนมือได้ รุ่นท่ี 4 (SUPER-W4) หรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ
ซึง่มีรายละเอียดตามท่ีระบไุว้ในข้อกําหนดสทิธิ 

“ใบแทนใบสําคญัแสดงสทิธิ”  หมายถงึ  ใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ ท่ีออกให้โดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จํากดั 

“นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ”  หมายถงึ  บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
“บริษัท” หรือ “ผู้ออกใบสําคญัแสดงสทิธิ”  หมายถงึ  บริษัท ซปุเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชัน่จํากดั (มหาชน) 
“สํานกังาน ก.ล.ต.” หรือ “สํานกังาน”  หมายถงึ  สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
“ตลาดหลกัทรัพย์”  หมายถงึ  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
“สมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิ”  หมายถงึ สมดุทะเบียนหรือแหล่งข้อมลูทางทะเบียนซึง่บนัทึกรายละเอียดเก่ียวกบั

ใบสําคญัแสดงสิทธิและผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ เช่นช่ือและท่ีอยู่ของผู้
ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ การโอน การจํานํา การอายดัการออกใบสําคญั
แสดงสิทธิใหม่ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ หรือประกาศของสํานกังานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

“วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสทิธิ”  หมายถงึ  วนัท่ี 1 กนัยายน 2560 
“วนัใช้สทิธิครัง้สดุท้าย”  หมายถงึ  วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563   

ข้อกาํหนดว่าด้วยสทิธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสาํคัญแสดงสทิธิ 
และผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน  

ของ บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (SUPER-W4) 



หน้าท่ี 2 
 

1.  รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย 
 บริษัท ซปุเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชัน่จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุของบริษัทรุ่นท่ี 4 (“ใบสําคญัแสดงสิทธิ” หรือ “SUPER-W4”) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น 
(Right Offering) ในอตัรา 5 หุ้นสามญัเดิม ตอ่ 1 ใบสําคญัแสดงสิทธิ กรณีมีเศษของใบสําคญัแสดงสิทธิเหลือจากการคํานวณ
ตามอตัราสว่นการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิดงักลา่ว ให้ตดัเศษดงักลา่วทิง้ทัง้จํานวน โดยกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับ
จดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั (Record Date) ในวนัท่ี 7 สิงหาคม 2560 และรวบรวมรายช่ือตาม ม.225 ของ
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี 8 
สงิหาคม 2560 
 
1.1 ลักษณะสาํคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย 

ประเภทของหลกัทรัพย์ท่ีเสนอขาย : ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ ของบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอ
เรชัน่ จํากดั (มหาชน) รุ่นท่ี 4 (“ใบสําคญัแสดงสิทธิ” หรือ “SUPER-W4”) 

ชนิดของใบสําคญัแสดงสิทธิ : ระบช่ืุอผู้ ถือและเปลี่ยนมือได้ 

จํานวนท่ีออกและเสนอขาย : ไมเ่กิน 5,469,893,121 หน่วย (ห้าพนัสี่ร้อยหาสิบเก้าล้านแปดแสนเก้าหม่ืนสามพนัหนึง่
ร้อยย่ีสิบเอ็ดหน่วย) 

วิธีการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ : จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอตัรา 5 
หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 ใบสําคญัแสดงสิทธิ กรณีมีเศษของใบสําคญัแสดงสิทธิเหลือจาก
การคํานวณตามอตัราสว่นการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิดงักลา่ว ให้ตดัเศษดงักล่าวทิง้
ทัง้จํานวน โดยกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น
สามญั (Record Date) ในวนัท่ี 7 สิงหาคม 2560 และรวบรวมรายช่ือตาม ม.225 ของ
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไข
เพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี 8 สิงหาคม 2560 

ราคาเสนอขายตอ่หน่วย : 0.00 บาท (ศนูย์บาท) 

อตัราการใช้สิทธิ : ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุได้ 1 หุ้น  
(เว้นแตก่รณีมีการปรับอตัราการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิท่ีกําหนด) 

ราคาการใช้สิทธิ : 2.50 บาทตอ่หุ้น  
(เว้นแตก่รณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิท่ีกําหนด) 

จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกเพ่ือรองรับ : ไมเ่กิน 5,469,893,121 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์)  
ซึง่คิดเป็นสดัสว่นหุ้นรองรับตอ่จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทเท่ากบัร้อย
ละ 16.67* 

* วธีิการคาํนวณสัดส่วนจาํนวนหุ้นรองรับ 
= [(จํานวนหุ้นรองรับ Warrant ท่ีเสนอขายในครัง้นี)้ + (จํานวนหุ้นรองรับ warrant ท่ีเสนอขายในครัง้อ่ืน ซึง่ไม่รวมหุ้นท่ีจดัไว้รองรับ ESOP-
CD หรือ ESOP-warrant)] / (จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทซึง่รวมจํานวนหุ้นท่ีจะออกใหม่อ่ืนท่ีบริษัทจะเสนอขายควบคู่กบั 
warrant ในครัง้นี)้ 
=  (5,469,893,121 + 0) หุ้น / (27,349,465,607) หุ้น 
=  ร้อยละ 20 

อายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิ : ไมเ่กิน 3.0 ปี (36 เดือน) นบัจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ 
วนัออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ : วนัท่ี 1 กนัยายน 2560 
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ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทได้ในวนัทําการสดุท้าย
ของเดือนกมุภาพนัธ์ เดือนพฤษภาคม เดือนสิงหาคม และ เดือนพฤศจิกายนของทกุปี 
ตลอดอายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิ 
ในกรณีท่ีวนักําหนดการใช้สิทธิตรงกบัวนัหยุดทําการ ให้เลื่อนวนักําหนดการใช้สิทธิใน
แตล่ะครัง้เป็นวนัทําการสดุท้ายก่อนหน้าวนักําหนดการใช้สิทธิดงักลา่ว 

วนัท่ีใช้สิทธิครัง้แรก  : วนัใช้สิทธิครัง้แรก คือ วนัทําการสดุท้ายของเดือนพฤศจิกายนของปีท่ีออกใบสําคญั
แสดงสิทธิ ซึง่ตรงกบัวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 

วนัท่ีใช้สิทธิครัง้สดุท้าย  : วนัใช้สิทธิครัง้สดุท้าย คือ วนัท่ีใบสําคญัแสดงสิทธิ (SUPER-W4) มีอายคุรบ 3 ปี นบั
จากวนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ ซึง่ตรงกบัวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 
ในกรณีท่ีวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้ายตรงกบัวนัหยดุทําการ ให้เลื่อนวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้
สดุท้ายดงักลา่วเป็นวนัทําการสดุท้ายก่อนหน้าวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้ายดงักลา่ว  

ระยะเวลาแสดงความจํานงในการ 
ใช้สิทธิ 

: ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใช้สิทธิในการซือ้หุ้ นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท 
จะต้องแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิในการซือ้หุ้ นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 
ระหว่างเวลา 8.30 น.ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วนัทําการก่อนวนักําหนดการใช้
สิทธิในแตล่ะครัง้  
ยกเว้นการแสดงความจํานงในการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ให้แสดงความจํานงในการใช้สิทธิ 
ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วนัทําการก่อนวนักําหนดการ
ใช้สิทธิครัง้สดุท้าย 

ตลาดรองของใบสําคญัแสดงสิทธิ : บริษัทจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ตลาดหลกัทรัพย์ท่ีหุ้นสามญัของบริษัทมีการซือ้ขายอยู่) 

ตลาดรองของหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้
สิทธิ 

: บริษัทจะนําหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเกิดจากการใช้สิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลกัทรัพย์ท่ีหุ้นสามญัของบริษัทมี
การซือ้ขายอยู่) 

การปรับสิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
 
 

 

: ในกรณีท่ีมีเหตแุหง่การปรับสิทธิตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ท่ี ทจ. 34/2551 ข้อ 11(4) (ข) ให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือบคุคลท่ี
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้ พิจารณากําหนดเง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้องกบัการปรับหรือเปลี่ยนแปลงอตัราการใช้สิทธิ และราคาการใช้สิทธิ 

เง่ือนไขอ่ืน : ให้ประธานคณะกรรมการ และ/หรือบุคคลท่ีประธานคณะกรรมการมอบหมายเป็นผู้ มี
อํานาจในการกําหนดและเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ของ
ใบสําคญัแสดงสิทธินี ้ ตลอดจนมีอํานาจในการกําหนดเหตแุห่งการออกหุ้นใหม่เพ่ือ
รองรับการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดง
สิทธิ การเข้าเจรจาตกลง ลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้
ดําเนินการตา่งๆ อนัจําเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบัใบสําคญัแสดงสิทธิและการออก
และเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าว ซึง่รวมถึงการนําใบสําคญัแสดงสิทธิและหุ้น
สามัญท่ีออกเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดําเนินการขออนญุาตต่อ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรวมทัง้มีอํานาจในการดําเนินการใดๆ ตามท่ีจําเป็นและเก่ียวเน่ือง
กบัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้
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1.2  การใช้สทิธิและเงื่อนไขการใช้สทิธิ 
 
1.2.1  วันกาํหนดการใช้สทิธิ 

  ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทรุ่นท่ี 4 (SUPER-W4) ซึง่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซือ้
หุ้นสามญัของบริษัท สามารถใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิได้ในวนัทําการสดุท้ายของเดือนกุมภาพนัธ์ เดือน
พฤษภาคม เดือนสงิหาคม และ เดือนพฤศจิกายนของทกุปี ตลอดอายขุองใบสําคญัแสดงสทิธิ 
 ในกรณีท่ีวนักําหนดการใช้สิทธิตรงกบัวนัหยดุทําการ ให้เล่ือนวนักําหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้เป็นวนัทํา
การสดุท้ายก่อนหน้าวนักําหนดการใช้สทิธิดงักลา่ว 
 ในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัทัง้หมดหรือ
บางส่วนก็ได้ สําหรับใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีเหลือและไม่ได้ใช้สิทธิภายในวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย บริษัทจะ
ถือวา่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิดงักลา่วและให้ถือว่าใบสําคญัแสดงสิทธิ
ดงักลา่วสิน้สภาพลงโดยไมมี่การใช้สทิธิ 

 
1.2.2  ระยะเวลาการแจ้งความจาํนงในการใช้สทิธิ 

 ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีประสงค์จะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัท จะต้องแจ้งความจํานงในการใช้
สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทตามวิธีท่ีระบไุว้ในข้อ 1.2.5 ระหว่างเวลา 08.30 -15.30 น. ของทกุวนัทําการของบริษัท
ภายในระยะเวลา 5 วนัทําการก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิแต่ละครัง้ (ต่อไปนีเ้รียกว่า “ระยะเวลาการแจ้งความจาํนง
ในการใช้สิทธิ”) ยกเว้นระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ซึง่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถแจ้ง
ความจํานงในการใช้สิทธิภายใน 15 วนัทําการก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย (ต่อไปนีเ้รียกว่า “ระยะเวลา

การแจ้งความจาํนงในการใช้สทิธิครัง้สุดท้าย”) 
 บริษัทจะไม่มีการปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ ยกเว้นการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายจะมีการปิด
สมดุทะเบียนพกัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ 21 วนัก่อนวนัครบกําหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย และตลาดหลกัทรัพย์
จะทําการขึน้เคร่ืองหมาย SP (ห้ามการซือ้ขาย) ลว่งหน้า 2 วนัทําการก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบสําคญั
แสดงสิทธิจนกระทัง่ถึงวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ในกรณีท่ีวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิวนัแรกตรง
กบัวนัหยดุทําการของตลาดหลกัทรัพย์ ให้เล่ือนวนัปิดสมดุทะเบียนวนัแรกดงักลา่วเป็นวนัทําการก่อนหน้า  
 บริษัทจะแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับวันกําหนดการใช้สิทธิ ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ 
ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย อตัราการใช้สิทธิ ราคาท่ีจะซือ้หุ้นสามญั พร้อมทัง้สถานท่ีท่ี
ติดตอ่ในการใช้สทิธิ และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) โดยผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ (SET Portal) 
ให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทราบอย่างน้อย 5 วนัทําการก่อนระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ 
สําหรับการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย บริษัทจะจดหมายลงทะเบียนถึงผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิตามรายช่ือท่ีปรากฏในสมดุ
ทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนครัง้สดุท้ายด้วย 

 
1.2.3  นายทะเบียนใบสาํคัญแสดงสทิธิ 
  บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั (“ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์”) 
  93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
  โทรศพัท์ : 0-2009-9000 
  โทรสาร : 0-2009-9001 
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  นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อการปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ซึ่งในสมดุ
ทะเบียนจะต้องประกอบด้วยช่ือนามสกลุจริง สญัชาติ ท่ีอยู่ของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้องท่ีบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั จะกําหนด ในกรณีข้อมลูไม่ตรงกนัจะถือว่าข้อมลูท่ี
ปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิเป็นข้อมลูท่ีถกูต้อง 
  ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิมีหน้าท่ีแจ้งการเปล่ียนแปลงหรือข้อผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบนัทึกใน
สมดุทะเบียนใบสําคญัแสดงสทิธิ และนายทะเบียนจะเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลาดดงักลา่วตอ่ไป 
  บริษัทสงวนสทิธิในการเปล่ียนแปลงนายทะเบียนใบสําคญัแสดงสทิธิโดยจะสง่จดหมายลงทะเบียนแจ้งให้ผู้
ถือใบสําคญัแสดงสทิธิทราบถงึการเปล่ียนแปลงดงักลา่ว 

 
1.2.4  สถานที่ตดิต่อในการใช้สทิธิ 

บริษัทได้แต่งตัง้ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ (ต่อไปนีเ้รียกว่า “ตัวแทน
รับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ”) ให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ ท่ีต้องการใช้สิทธิ
แจ้งความจํานงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุได้ท่ีตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ ดงันี ้

บริษัท สํานกังานท่ีปรึกษากฎหมายมีชยัไทยแลนด์ จํากดั  
  ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่  : 223/96 อาคารคนัทร่ีคอมเพลก็ซ์ อาคารเอ ชัน้ 21 ถนน สรรพาวธุ  
       เขต บางนา กรุงเทพมหานคร 10260  
  โทรศพัท์   : 02 720-7797, 02-720-7708  
  โทรสาร    : 02 720 7808 
  E:mail   : super.subscription@gmail.com 
  ผู้ประสานงาน  : คณุคณุอนชุยั วงัเจริญไพศาล/คณุกรกรมล หลวงวิรัญ/คณุวลยัพร ลีลา 
   

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ สามารถขอรับใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัได้
ท่ีบริษัทหรือตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ ในระหว่างระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิหรือระยะเวลาแจ้ง
ความจํานงในการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 
 
1.2.5  ขัน้ตอนการใช้สทิธิ 

  ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ท่ีบริษัท โดยจะต้องแจ้งความ
จํานงในการใช้สิทธิตามระยะเวลาแสดงความจํานงในการใช้สิทธิตามท่ีระบขุ้างต้น ในกรณีท่ีใบสําคญัแสดงสิทธิอยู่
ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจํานงและกรอกแบบคําขอเพ่ือ
ขอถอนใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือเพ่ือให้ออกใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์กําหนด โดยย่ืนต่อ
บริษัทหลกัทรัพย์ท่ีทําหน้าท่ีเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ (Broker) ของตนและบริษัทหลกัทรัพย์ดงักล่าวจะ
ดําเนินการแจ้งกับศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์เพ่ือขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิสําหรับ
นําไปใช้เป็นหลกัฐานประกอบการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญักบับริษัท เพ่ือดําเนินการใช้สิทธิ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ี
ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัจะต้องปฏิบติัตามเง่ือนไขการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ โดยย่ืนเอกสารแสดง
ความจํานงการใช้สทิธิดงันี ้
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ก)  แบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัท่ีได้กรอกข้อความถกูต้อง ชดัเจน และครบถ้วนทกุ
รายการ พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิ 

ข) ใบสําคญัแสดงสิทธิซึ่งผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิลงลายมือช่ือผู้ โอนด้านหลงั หรือใบแทนใบสําคญั
แสดงสิทธิตามแบบท่ีตลาดหลกัทรัพย์กําหนดตามจํานวนท่ีระบุในแบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิ 
และหนังสือมอบอํานาจให้ผู้ อ่ืนมารับใบสําคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่สําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียัง
ไมไ่ด้ใช้สทิธิ (ถ้ามี) 

ค)  ชําระเงินตามจํานวนท่ีระบใุนแบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั โดยผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สิทธิท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นจะต้องชําระเป็นเงินสด เช็ค ดร๊าฟท์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือคําสัง่
จ่ายเงินของธนาคาร ท่ีสามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 2 วนัทําการนบัจากวนัท่ี
แจ้งความจํานงการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ โดยขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย “บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์
เปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน)” (Superblock Public Company Limited) หรือ 
 โอนเงินสดเข้าบญัชีเงินฝาก ช่ือบญัชี “บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรช่ันจํากัด 
(มหาชน)” (Superblock  Public Company Limited) ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) สาขา
ถนนสรรพาวุธ บัญชีเลขที่ 180-0-17364-4 ประเภทออมทรัพย์ พร้อมนําสง่สําเนาใบนําฝากเงิน  
 

ทัง้นี ้ การใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัดงักล่าวจะสมบรูณ์ก็ต่อเม่ือบริษัทได้เรียกเก็บเงินดงักล่าวได้แล้ว
เทา่นัน้ หากเรียกเก็บไมไ่ด้ด้วยเหตผุลใดๆ ท่ีมิได้เกิดจากบริษัท ให้ถือวา่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิแสดง
เจตนายกเลกิ และบริษัทตกลงให้ถือเป็นการยกเลกิการขอใช้สทิธิในครัง้นัน้ แต่ทัง้นีไ้ม่เป็นการตดัสิทธิ
ท่ีจะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัในครัง้ต่อไป เว้นแต่เป็นการยกเลิกการใช้สิทธิในครัง้สดุท้าย ให้ถือว่าหมด
สทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสทิธิดงักลา่วอีกตอ่ไป 

ง)  หลกัฐานประกอบการจองซือ้หุ้นสามญั 
1)  บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย: สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบ้านหน้าท่ีมีเลข

บตัรประจําตวัประชาชน 13 หลกั พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง (กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ เยาว์ 
จะต้องแนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้ปกครอง และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ เยาว์ 
พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง) 

2)  บคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งด้าว: สําเนาใบตา่งด้าว หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรอง
สําเนาถกูต้อง 

3)  นิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย: สําเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคลท่ีจดทะเบียนกบักระทรวง
พาณิชย์ ท่ีออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัใช้สิทธิ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลง
นามของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตรานิติบคุคล (ถ้ามี) และสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือ
สําเนาใบต่างด้าวหรือสําเนาหนงัสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้ มีอํานาจลงนามของนิติบคุคล 
พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 

4)  นิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ: สําเนาเอกสารการจดทะเบียนท่ีรับรองโดย Notary Public 
ท่ีออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัใช้สิทธิ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนามของ
นิติบคุคลนัน้และประทบัตรานิติบคุคล (ถ้ามี) และสําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง 
(แล้วแตก่รณี) ของผู้ มีอํานาจลงนามของนิติบคุคล พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 
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จ)  ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอ่ืน 
(ถ้ามี) ตามบทบญัญติัแหง่ประมวลรัษฎากรหรือข้อบงัคบัหรือกฎหมายต่างๆ ท่ีใช้บงัคบัในการใช้สิทธิ
ซือ้หุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสทิธิ 

 
1.2.6 จํานวนหน่วยของใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีขอใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัจะต้องเป็นจํานวนเต็ม

เท่านัน้ โดยอตัราการใช้สิทธิเท่ากบัใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิเท่ากบั 1 หน่วยต่อหุ้นสามญั 
1 หุ้น โดยมีราคาใช้สิทธิเท่ากบั 2.50 บาทต่อหุ้น เว้นแต่มีการปรับสิทธิตามข้อ 1.3 ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบ
แทนใบสําคญัแสดงสิทธิจะเป็นผู้ รับภาระอากรแสตมป์ท่ีเกิดขึน้อนัเน่ืองจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิเพ่ือ
ซือ้หุ้นสามญั 

 
1.2.7  จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกให้เม่ือมีการใช้สทิธิ จะคํานวณโดยการนําจํานวนเงินในการใช้สิทธิซึง่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ

หรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิได้ชําระตามท่ีกล่าวข้างต้น หารด้วยราคาการใช้สิทธิในขณะท่ีมีการใช้สิทธินัน้โดย
บริษัทจะออกหุ้นสามญัเป็นจํานวนเต็มไม่เกินจํานวนหน่วยของใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ
คณูด้วยอตัราการใช้สิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออตัราการใช้สิทธิแล้วทําให้มีเศษเหลืออยู่จากการ
คํานวณดงักลา่ว บริษัทจะไม่นําเศษดงักลา่วมาคิดคํานวณและจะชําระเงินท่ีเหลือจากการใช้สิทธิดงักลา่วคืนให้แก่ผู้
ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 30 วนันับจากวนั
กําหนดการใช้สทิธิในแตล่ะครัง้โดยไมมี่ดอกเบีย้ 

 
1.2.8  หากบริษัทได้รับหลกัฐานใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือจํานวนเงินท่ีบริษัทได้รับชําระไม่

ครบตามจํานวนท่ีระบุไว้ในแบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัหรือบริษัทตรวจสอบได้ว่าข้อความท่ีผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ กรอกลงในแบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญันัน้ไม่
ครบถ้วนหรือไม่ถกูต้องผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิจะต้องทําการแก้ไขให้ถกูต้องภายใน
ระยะเวลา 1 วนัทําการภายหลงัวนัใช้สิทธิในแต่ละครัง้ หากผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ
ไม่ทําการแก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลาดงักล่าว บริษัทจะถือว่าการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิในครัง้นัน้สิน้
สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และบริษัทจะจดัสง่เงินท่ีได้รับพร้อมใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ
คืนให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิภายใน 14 วนันบัจากวนักําหนดการใช้สทิธิโดยไมมี่ดอกเบีย้ให้ไมว่า่ในกรณีใด ๆ 

 ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิชําระจํานวนเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัทมี
สทิธิท่ีจะดําเนินการประการใดประการหนึง่ตอ่ไปนี ้
  ก) ถือว่าจํานวนหุ้นสามญัท่ีจองซือ้มีจํานวนเท่ากบัจํานวนท่ีจะได้รับตามจํานวนเงินในการใช้สิทธิซึง่บริษัท
ได้รับชําระไว้จริงตามราคาการใช้สทิธิในขณะนัน้ หรือ 
  ข) ให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิชําระเงินเพิ่มเติมตามจํานวนท่ีประสงค์จะใช้
สิทธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิในครัง้นัน้ หากบริษัทไม่ได้รับเงินครบตามจํานวนใน
การใช้สิทธิภายในระยะเวลาดงักลา่ว บริษัทจะถือว่าการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิในครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไม่มี
การใช้สทิธิ 
  ในกรณีตามข้อ ข) บริษัทจะส่งเงินท่ีได้รับไว้ และใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิซึ่ง
บริษัทถือว่าไม่มีการใช้สิทธิดงักล่าวคืนให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนภายใน 14 วนันบัจากวนัถดัจากวนักําหนดการใช้สทิธิโดยไมมี่ดอกเบีย้ 
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  ในกรณีตามข้อ ก) บริษัทจะสง่มอบใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิสว่นท่ีเหลือในกรณี
ท่ีบริษัทถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางส่วน คืนให้กับผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 30 วนันบัจากวนัถดัจากวนักําหนดการใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบีย้ อย่างไรก็ดี ใบสําคญั
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่มีการใช้สิทธิดงักล่าวยงัมีผลใช้สิทธิต่อไปจนถึงวนักําหนดการใช้
สทิธิครัง้สดุท้าย 

 
1.2.9  เม่ือผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั ได้ปฏิบติัตามเง่ือนไข

การแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั กล่าวคือ ได้ส่งมอบทัง้ใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดง
สทิธิ แบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั และชําระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัถกูต้องและครบถ้วนสมบรูณ์ ผู้
ถือใบสําคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสทิธิจะไมส่ามารถเพิกถอนการใช้สทิธิได้ 

 
1.2.10  เม่ือพ้นกําหนดวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้ายแล้ว แต่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิยงัมิได้ปฏิบติั

ตามเง่ือนไขของการใช้สิทธิท่ีกําหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ
นัน้ๆ สิน้สภาพลงโดยไมมี่การใช้สทิธิ และผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสทิธิจะใช้สทิธิไมไ่ด้อีก 

 
1.2.11 ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ ส่งมอบใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นจํานวนมากกว่า

จํานวนท่ีประสงค์จะใช้สทิธิ หากใบสําคญัแสดงสิทธินัน้อยู่ในระบบใบหุ้น บริษัทจะสง่ใบสําคญัแสดงสิทธิใบใหม่โดย
มีจํานวนของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีลดลงให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิดงักลา่ว ภายหลงัจากหกัใบสําคญัแสดงสิทธิ
สว่นท่ีใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัไปแล้ว โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วนันบัจากวนัใช้สิทธินัน้ๆ และจะทําการ
ยกเลกิใบสําคญัแสดงสทิธิใบเก่า 

 
1.2.12  บริษัทจะย่ืนขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทนุชําระแล้วของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจํานวนหุ้นสามญัท่ีออกใหม่

สําหรับการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ภายใน 14 วนันบัตัง้แต่วนัท่ีบริษัทได้รับชําระค่าหุ้นครบตามจํานวนท่ีมีการใช้สิทธิแต่
ละครัง้ และบริษัทจะดําเนินการจดทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีได้ใช้สิทธินัน้เข้าเป็นผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัท
ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นตามจํานวนหุ้นสามญัท่ีคํานวณได้จากการใช้สทิธิในครัง้นัน้หุ้นสามญัใหมท่ี่ออกเน่ืองจากการ
ใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิจะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกบัหุ้นสามญัของบริษัทท่ีได้ออกไปก่อนหน้าแล้วทุก
ประการนบัตัง้แต่วนัท่ีมีการจดแจ้งช่ือของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือผู้ รับสิทธิแทนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท และจด
ทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้วเน่ืองจากการออกหุ้นสามัญใหม่จากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิกับกระทรวง
พาณิชย์แล้ว และบริษัทจะดําเนินการย่ืนขอนําหุ้นท่ีออกใหม่ดงักล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์โดยเร็วท่ีสดุ แตท่ัง้นี ้จะต้องไมเ่กินกวา่ 30 วนันบัแตว่นัใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ 

 
1.2.13 ในกรณีท่ีหุ้นสามญัท่ีสํารองไว้เพ่ือรองรับการใช้สิทธิไม่เพียงพอ บริษัทจะดําเนินการชดใช้ค่าเสียหายท่ีเกิดขึน้ให้แก่ผู้

ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีไม่สามารถใช้สิทธิได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สิทธิท่ีไม่สามารถใช้สิทธิได้ถึงแม้ว่าจะมีหุ้นสามญัเพียงพอก็ตาม เช่น ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิต่างด้าวท่ีไม่
สามารถใช้สทิธิได้เพราะถกูจํากดัสทิธิตามสดัสว่นการถือหุ้นท่ีระบใุนข้อบงัคบับริษัท 
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1.2.14  การออกและส่งมอบหุ้นสามญัออกใหม่ ช่ือท่ีจะระบุในหุ้นสามญัออกใหม่จะใช้ช่ือเดียวกบัช่ือท่ีปรากฏอยู่ในแบบ
แสดงความจํานงการใช้สทิธิ โดยบริษัทจะจดัสง่ใบหุ้นไปยงัผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิตามท่ีอยู่ท่ีได้ระบไุว้ในแบบแสดง
ความจํานงการใช้สิทธิโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 45 วนัทําการนบัจากวนักําหนดการใช้สิทธิแต่ละ
ครัง้ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจตกลงกบัผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิล่วงหน้าให้บริษัทเก็บใบหุ้นสามญันัน้ไว้ท่ีบริษัท
เพ่ือให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือตวัแทนมารับไปด้วยตนเองก็ได้ โดยจะต้องดําเนินการตามท่ีทางบริษัทกําหนด 
บริษัทอาจออกใบหุ้นในระบบใบหุ้น (Scrip) และระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) หากบริษัทจะออกหุ้นสามญัโดยระบบไร้
ใบหุ้น บริษัทจะดําเนินการเม่ือผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้ระบุช่ือและบัญชีของบริษัทสมาชิกของศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์โดยถกูต้องในแบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิ และบริษัทจะส่งมอบหุ้นสามญัผ่านบญัชีฝากหลกัทรัพย์
ภายใน 15 วนันบัจากวนัใช้สทิธิแตล่ะครัง้ 

 
1.2.15  ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิจะต้องใช้สทิธิในการซือ้หุ้นรองรับไมน้่อยกวา่ 100 หุ้น หรือในจํานวนทวีคณูของ100 หุ้น  
 เว้นแต ่

  (ก) ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิในการซือ้หุ้นน้อยกว่าหรือเท่ากบั 100 หุ้น จะต้องใช้สิทธิในการซือ้หุ้น
ในครัง้เดียวทัง้จํานวน 
  (ข) ในการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นรองรับในจํานวน เท่าใดก็ได้ 
โดยอตัราการใช้สิทธิเท่ากบัใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้น (ในกรณีท่ีมีเศษ
ของหุ้นสามญัจากการใช้สทิธิ ให้ปัดเศษทิง้) เว้นแตจ่ะมีการปรับสทิธิ 
 

1.3  เงื่อนไขการปรับสทิธิตามใบสาํคัญแสดงสทิธิ 
 บริษัทจะดําเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัตลอดอายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิ 
(หรือปรับจํานวนหน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิแทนการปรับอตัราการใช้สิทธิ) เม่ือเกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ่งดงัต่อไปนี ้ทัง้นี ้
มีวตัถปุระสงค์เพ่ือรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไมใ่ห้ด้อยไปกวา่เดิม 
 (ก) เม่ือบริษัทมีการเปล่ียนแปลงมลูค่าท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัท อนัเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยก
หุ้นของบริษัท 
 (ข) เม่ือบริษัทเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทัว่ไป และ/หรือบคุคลในวงจํากดั 
โดยราคาเฉล่ียตอ่หุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” 
 (ค) เม่ือบริษัทเสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทัว่ไป และ/หรือบคุคลใน
วงจํากดัโดยท่ีหลกัทรัพย์นัน้ให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญั เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ 
ใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั เป็นต้น โดยราคาเฉล่ียตอ่หุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับสิทธิดงักลา่วต่ํากว่าร้อย
ละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” 
 (ง) เม่ือบริษัทจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
 (จ) เม่ือบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอตัราร้อยละ 80 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ของบริษัทสําหรับการ
ดําเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใดๆ ในระหวา่งอายขุองใบสําคญัแสดงสทิธิ 
 (ฉ) ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ใดๆ อนัทําให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อนัพงึได้ โดยท่ีเหตกุารณ์ใด
นัน้ๆ ไมอ่ยูใ่นข้อกําหนดตาม (ก) ถงึ (จ) กลา่วข้างต้น 
 ในกรณีท่ีจะเกิดการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั และการเปล่ียนแปลงอตัราการใช้สิทธิท่ีจะซือ้หุ้น
สามญั (หรือปรับจํานวนหน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิแทนการปรับอตัราการใช้สิทธิ) รวมทัง้วิธีการคํานวณถึงการเปล่ียนแปลง
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ดงักลา่วตามท่ีระบตุ่อไปนี ้มิได้ทําให้ผลตอบแทนใดๆ ท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิจะได้รับเม่ือมี
การใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิด้อยไปจากเดิม โดยบริษัทจะดําเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิ (หรือ
ปรับจํานวนหน่วยใบสําคญัแสดงสทิธิแทนการปรับอตัราการใช้สทิธิ) ซึง่ยงัคงทําให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับสิทธิในการซือ้
หุ้นท่ีรองรับไมด้่อยไปกวา่สทิธิท่ีกําหนดในกรณีตา่งๆ ดงักลา่วข้างต้นตามสตูรและวิธีการคํานวณดงัตอ่ไปนี ้
 (ก) เม่ือบริษัทมีการเปล่ียนแปลงมลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัท อนัเป็นผลมาจากรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น ซึง่
การเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีนบัตัง้แต่วนัท่ีได้มีการเปล่ียนแปลงมลูค่าท่ีตราไว้ของ
หุ้นสามญัของบริษัท 
 1. ราคาการใช้สทิธิ จะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณดงันี ้
  Price 1  =  Price 0 x Par 1 
                       Par 0 
 2. อตัราการใช้สทิธิ จะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณดงันี ้
  Ratio 1  =  Ratio 0 x Par 0 
             Par 1 
 โดยท่ี Price 1   คือ  ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง 
  Price 0   คือ  ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
  Ratio 1   คือ  อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง 
  Ratio 0   คือ  อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
  Par 1   คือ  มลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัหลงัการเปล่ียนแปลง 
  Par 0   คือ  มลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัก่อนการเปล่ียนแปลง 
 (ข) เม่ือบริษัทเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทัว่ไป และ/หรือบคุคลในวงจํากดั 
โดยราคาเฉล่ียตอ่หุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” 
 การเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกท่ีผู้ ซือ้หุ้นสามญัจะไม่ได้รับ
สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัท่ีออกใหม่ (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XR) สําหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือบคุลใน
วงจํากดั แล้วแตก่รณี 
 “ราคาเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่” คํานวณได้จากจํานวนเงินทัง้หมดท่ีบริษัทจะได้รับการเสนอขายหุ้น
สามญั หกัด้วยคา่ใช้จ่าย (ถ้ามี) หารด้วยจํานวนหุ้นสามญัทัง้สิน้ท่ีออกใหมใ่นครัง้นัน้ 
 “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” ได้กําหนดไว้เท่ากบั “ราคาตลาดเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัต่อหุ้นของหุ้นสามญัของ
บริษัท” ท่ีมีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์ในระหว่างระยะเวลา 5 วนัทําการ (วนัท่ีหุ้นสามญัของบริษัทมีการซือ้ขายใน
ตลาดหลกัทรัพย์) ติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีใช้ในการคํานวณ 
 “วนัท่ีใช้ในการคํานวณ” หมายถึง วนัแรกท่ีผู้ ซือ้หุ้นสามญัจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัท่ีออกใหม่ (วนัแรก
ท่ีตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XR) สําหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Issues) และ/หรือวนัแรกของ
การเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่สําหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือกรณีท่ีเป็นการเสนอขาย
ให้แก่บคุคลในวงจํากดั แล้วแตก่รณี 
 ในกรณีท่ีไม่สามารถหา “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” เน่ืองจากหุ้นสามญัไม่มีการซือ้ขายในช่วงเวลา
ดงักลา่ว บริษัทจะดําเนินการกําหนดราคายติุธรรมเพ่ือใช้ในการคํานวณแทน 
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 อนึ่ง ในกรณีท่ีมีการเสนอขายหุ้นสามญัพร้อมกนัมากกว่า 1 ราคาเสนอขายภายใต้เง่ือนไขท่ีต้องจองซือ้ด้วยกนัให้ใช้
ราคาเสนอขายทกุราคามาคํานวณราคาเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ แต่ในกรณีท่ีการเสนอขายดงักลา่วไม่อยู่ภายใต้
เง่ือนไขท่ีจะต้องจองซือ้ด้วยกนั ให้นําเฉพาะราคาเสนอขายท่ีต่ํากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามญัมาคํานวณการ
เปล่ียนแปลงเทา่นัน้ 
 1. ราคาการใช้สทิธิ จะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณดงันี ้
  Price 1  =  Price 0 x [(A x MP) + BX] 
             [MP x (A+B)] 
 2. อตัราการใช้สทิธิ จะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณดงันี ้
  Ratio 1  =  Ratio 0 x [(MP x (A+B)] 
       [(A x MP) + BX] 
 โดยท่ี  Price 1  คือ  ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง 
  Price 0  คือ  ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
  Ratio 1  คือ  อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง 
  Ratio 0  คือ  อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
  MP  คือ  ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท 
  A คือ  จํานวนหุ้นสามญัท่ีได้เรียกชําระเต็มมลูค่าแล้ว ณ วนัก่อนปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพ่ือ
    การจองซือ้หุ้นสามญัท่ีออกใหม่ต่อผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือก่อนวนัแรกของการเสนอขาย
    หุ้นสามญัท่ีออกใหม่แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือกรณีเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลใน
    วงจํากดั แล้วแตก่รณี 
  B  คือ  จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกใหม่จากการเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายต่อ
    ประชาชนทัว่ไป และ/หรือเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั แล้วแตก่รณี 
  BX  คือ  จํานวนเงินท่ีจะได้รับทัง้สิน้หลงัหกัค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออก
    ใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป และ/หรือเสนอขายให้แก่
    บคุคลในวงจํากดั 
 (ค) เม่ือบริษัทเสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทัว่ไป และ/หรือบคุคลใน
วงจํากดั โดยท่ีหลกัทรัพย์นัน้ให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญั เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ
ใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั เป็นต้น โดยราคาเฉล่ียตอ่หุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับสิทธิดงักลา่วต่ํากว่าร้อย
ละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” 
 การเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกท่ีผู้ ซือ้หุ้นสามญัไม่ได้รับสิทธิ
ในการซือ้หลกัทรัพย์ใดๆ ท่ีให้สทิธิท่ีจะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั หรือให้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญั (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพย์ขึน้
เคร่ืองหมาย XR) สําหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือวนัแรกของการเสนอขาย
หลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัหรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญักรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่
ประชาชนทัว่ไป และ/หรือกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั แล้วแตก่รณี 
 “ราคาเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่เพ่ือรับรองสิทธิ” คํานวณได้จากจํานวนเงินท่ีบริษัทจะได้รับจากการขาย
หลกัทรัพย์ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญั หกัด้วยค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ท่ีออกนัน้ รวมกบั
เงินท่ีจะได้รับจากการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญันัน้ ถ้ามีการใช้สทิธิทัง้หมด หารด้วยจํานวนหุ้นทัง้สิน้ท่ีต้องออกใหมเ่พ่ือรองรับกบั 
การใช้สทิธินัน้ 
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 “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” มีความหมายเช่นเดียวกบัรายละเอียดในข้อ (ข) ข้างต้น 
 “วนัท่ีใช้ในการคํานวณ” หมายถงึ วนัแรกท่ีผู้ ซือ้หุ้นสามญัจะไมไ่ด้รับสิทธิในการจองซือ้หลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ใดๆ ท่ีให้
สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญั (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XR) สําหรับกรณีท่ี
เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ท่ีให้สิทธิท่ีจะ
แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัหรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญักรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีท่ีเป็น
การเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั แล้วแตก่รณี 

1. ราคาการใช้สทิธิ จะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณดงันี ้
  Price 1  =  Price 0 x [(A x MP) + BX] 
             [MP x (A+B)] 
 2. อตัราการใช้สทิธิ จะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณดงันี ้
  Ratio 1  =  Ratio 0 x [(MP x (A+B)] 
     [(A x MP) + BX] 
 โดยท่ี  Price 1  คือ  ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง 
  Price 0  คือ  ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
  Ratio 1  คือ  อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง 
  Ratio 0  คือ  อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
  MP  คือ  ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท 
  A  คือ  จํานวนหุ้นสามญัท่ีได้เรียกชําระเต็มมลูค่าแล้ว ณ วนัก่อนปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพ่ือ
    การจองซือ้หลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ท่ีมีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการ
    ซือ้หุ้นสามญั และ/หรือก่อนวนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ท่ีมีสิทธิแปลง
    สภาพเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญักรณีเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป 
    และ/หรือกรณีเสนอขายหุ้นให้แก่บคุคลในวงจํากดัแล้วแตก่รณี 
  B  คือ  จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกใหมเ่พ่ือรองรับการใช้สทิธิของหลกัทรัพย์ใดๆท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลง
    สภาพเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญั ตามท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 
    และ/หรือเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด 
    แล้วแตก่รณี 
  BX  คือ  จํานวนเงินท่ีจะได้รับทัง้สิน้หลงัหกัค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหลกัทรัพย์ใดๆท่ีให้
    สิทธิท่ีจะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัสําหรับการเสนอ
    ขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป และ/หรือเสนอขายให้แก่
    บคุคลในวงจํากดั รวมกบัเงินท่ีจะได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั หรือ
    ใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั 
 (ง) เม่ือบริษัทจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
 การเปล่ียนแปลงราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แตว่นัแรกท่ีผู้ ซือ้หุ้นสามญัจะไมมี่ 
สทิธิรับหุ้นปันผล (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XD) 

1. ราคาการใช้สทิธิ จะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณดงันี ้
  Price 1  =  Price 0 x A 
       (A+B) 
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 2. อตัราการใช้สทิธิ จะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณดงันี ้
  Ratio 1  =  Ratio 0 x (A+B) 
             A 
 โดยท่ี  Price 1  คือ  ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง 
  Price 0  คือ  ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
  Ratio 1  คือ  อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง 
  Ratio 0  คือ  อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
  A  คือ  จํานวนหุ้นสามญัท่ีได้เรียกชําระเต็มมลูค่าแล้ว ณ วนัก่อนปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพ่ือ
    สทิธิในการรับหุ้นปันผล 
  B  คือ  จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกใหมใ่นรูปแบบของหุ้นสามญัปันผล 
 (จ) เม่ือบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกวา่อตัราร้อยละ 80 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ของบริษัทสําหรับการ
ดําเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใดๆ ในระหวา่งอายขุองใบสําคญัแสดงสทิธิ 
 การเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สทิธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แตว่นัแรกท่ีผู้ ซือ้หุ้นสามญัจะไมมี่สทิธิรับ
เงินปันผล (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XD) 
 อตัราร้อยละของเงินปันผลท่ีจ่ายให้กบัผู้ ถือหุ้น คํานวณโดยนําเงินปันผลท่ีจ่ายออกจริงจากผลการดําเนินงานในแต่
ละรอบระยะเวลาบญัชี หารด้วยกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ของผลการดําเนินงานของรอบระยะเวลาบญัชีปีเดียวกนัโดยท่ีเงิน
ปันผลท่ีจ่ายออกจริงดงักลา่วให้รวมถงึเงินปันผลท่ีจ่ายระหวา่งกาลในแตล่ะรอบระยะเวลาบญัชีดงักลา่วด้วย 
 “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” มีความหมายเช่นเดียวกบัรายละเอียดในข้อ (ข) ข้างต้น 
 “วนัท่ีใช้ในการคํานวณ” หมายถึง วนัแรกท่ีผู้ ซือ้หุ้นสามญัจะไมไ่ด้รับสทิธิในเงินปันผล 
 1. ราคาการใช้สิทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณดงันี ้
  Price 1  =  Price 0 x [MP – (D – R)] 
     MP 
 2. อตัราการใช้สิทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณดงันี ้
  Ratio 1  =  Ratio 0 x MP 
    [MP – (D – R)] 
โดยท่ี  Price 1  คือ  ราคาการใช้สิทธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง 
  Price 0  คือ  ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
  Ratio 1  คือ  อตัราการใช้สิทธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง 
  Ratio 0  คือ  อตัราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
  MP  คือ  ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท 
  D  คือ  เงินปันผลตอ่หุ้นท่ีจ่ายให้ผู้ ถือหุ้น 
  R  คือ  เงินปันผลตอ่หุ้นท่ีจ่าย หากนํากําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ในอตัราร้อยละ 80 มา
    คํานวณจากจํานวนหุ้นทัง้หมดท่ีมีสทิธิได้รับเงินปันผล 
 (ฉ) ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ใด ๆ อนัทําให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิเสียสิทธิ และ
ผลประโยชน์ใดๆ อนัพงึได้ โดยท่ีเหตกุารณ์ใดๆ นัน้ไม่ได้กําหนดอยู่ในข้อ (ก) ถึง (จ) ให้บริษัทพิจารณาเพ่ือกําหนดการ
เปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออตัราการใช้สิทธิใหม่อย่างเป็นธรรม และไม่ทําให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับ
ผลประโยชน์ด้อยไปจากเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานัน้เป็นท่ีสดุ และให้บริษัทแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการกํากบั
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หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“สํานกังาน ก.ล.ต.”) ทราบถึงรายละเอียดดงักลา่วด้วยภายใน 15 วนั นบัจากวนัท่ีเกิด
เหตกุารณ์ท่ีต้องทําให้ปรับสทิธิ 
 (ช) การคํานวณการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึงข้อ (ฉ) เป็นอิสระต่อกนัและจะ
คํานวณการเปลี่ยนแปลงตามลําดบัเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ก่อนหลงั ในกรณีท่ีเหตกุารณ์ต่างๆ เกิดขึน้พร้อมกนั ให้คํานวณการ
เปล่ียนแปลงเรียงลําดบัดงันี ้ ข้อ (ก) (จ) (ง) (ข) (ค) และ (ฉ) ทัง้นี ้ ในการคํานวณการปรับสิทธิของเหตกุารณ์ในลําดบัใดให้
ถือเอาคา่ตวัแปรท่ีผา่นการคํานวณการปรับสทิธิของลําดบัก่อนหน้า (ถ้ามี) เป็นตวัแปรก่อนการเปล่ียนแปลงในการคํานวณการ
ปรับสิทธิของลําดบันัน้ โดยในแต่ละลําดบัครัง้ท่ีคํานวณการเปล่ียนแปลง ให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิเป็นทศนิยม3 
ตําแหน่ง และอตัราการใช้สทิธิเป็นทศนิยม 5 ตําแหน่ง 
 (ซ) การคํานวณการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึงข้อ (ฉ) จะไม่มีการเปล่ียนแปลง
ซึง่ทําให้ราคาการใช้สทิธิใหมส่งูขึน้ และ/หรืออตัราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น สําหรับการคํานวณจํานวนเงินจาก
การใช้สิทธิ จะคํานวณจากราคาการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง (ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) คณูกบัจํานวนหุ้นสามญั (จํานวน
หุ้นสามญัคํานวณได้จากอตัราการใช้สิทธิใหม่ คณูกบัจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีแสดงความจํานงการใช้สิทธิเม่ือคํานวณได้
จํานวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้น ให้ตดัเศษของหุ้นนัน้ทิง้) ในกรณีจํานวนเงินท่ีคํานวณได้จากการใช้สทิธิมีเศษของบาท ให้ตดัเศษ
ของบาททิง้ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิจนทําให้ราคาการใช้สิทธิใหม่มีราคาต่ํากว่ามลูค่าท่ีตราไว้ของหุ้น
สามญัของบริษัท ให้ใช้ราคาการใช้สิทธิใหม่ดงักลา่ว เว้นแต่เป็นกรณีท่ีกฎหมายห้ามมิให้บริษัทออกหุ้นต่ํากว่า มลูค่าท่ีตราไว้ 
ให้ใช้มลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทเป็นราคาการใช้สิทธิใหม่ สว่นอตัราการใช้สิทธิใหม่ให้ใช้อตัราการใช้สิทธิท่ีคํานวณ
ได้ตามสตูรในข้อ 1.3 (ก) ถงึ (ฉ) ตอ่ไปแล้วแตก่รณี 
 (ฌ) การเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึง (ฉ) บริษัทจะดําเนินการแจ้งผลการ
เปล่ียนแปลงโดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการคํานวณและเหตผุลท่ีต้องมีการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวต่อผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ
และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยผ่านระบบ SET Portal ภายใน 15 วนันบัจากวนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ต่อการเปล่ียนแปลงราคา
การใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิ 
 (ญ) บริษัทจะไม่แก้ไขเปล่ียนแปลงราคาและอตัราการใช้สิทธิเว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 
รวมทัง้จะไมข่ยายอายขุองใบสําคญัแสดงสทิธิและไมเ่รียกใช้สทิธิแปลงสภาพก่อนกําหนด 
 (ฎ) บริษัทอาจทําการปรับราคาการใช้สิทธิควบคู่กบัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอตัราการใช้
สิทธิก็ได้ ทัง้นี ้หากบริษัทต้องออกหุ้นรองรับเพิ่มเติม บริษัทต้องย่ืนมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีอนมุติัให้ออกหุ้นรองรับการปรับสิทธิ
นัน้อยา่งเพียงพอตอ่สํานกังานก.ล.ต.ก่อนการปรับสทิธิ จงึจะถือวา่บริษัทได้รับอนญุาตให้เสนอขายหุ้นรองรับ 
 
1.4  การชดใช้ค่าเสียหาย กรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นเพ่ือรองรับการใช้สทิธิ 
 บริษัทจะชดใช้คา่เสียหายให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิตามรายละเอียดดงันี ้
 ก) บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้เฉพาะผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีมาแจ้งความจํานงท่ีจะใช้สิทธิในวนักําหนดการใช้
สิทธิแต่ละครัง้ ซึง่บริษัทไม่สามารถจดัให้มีหุ้นสามญัเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิได้อย่างเพียงพอ ยกเว้น
กรณีตามท่ีระบไุว้ในข้อจํากดัการโอนใบสําคญัแสดงสทิธิและหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สทิธิตามหวัข้อ 2 
 ข) การชดใช้คา่เสียหายตามข้อ ก) บริษัทจะชําระให้เป็นเช็คระบช่ืุอขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะ และจะจดัสง่ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับภายใน 30 วนัทําการนบัจากวนัท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิมาแจ้งความจํานงท่ีจะใช้สทิธิ 
 ค) การคํานวณคา่เสียหายท่ีบริษัทจะชดใช้ให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิตามข้อ ก) มีสตูรการคํานวณดงันี ้
 คา่เสียหายตอ่ใบสําคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วย เทา่กบั B x [MP – EP] โดยท่ี 
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  B  คือ จํานวนหุ้นสามญัท่ีไมส่ามารถจดัให้มี และ/หรือเพิ่มขึน้ได้ตามอตัราการใช้สิทธิท่ีเปล่ียนแปลง 
   เพิ่มขึน้ตอ่ 1 หน่วย 
  MP  คือ ราคาเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของหุ้นสามญัของบริษัท 5 วนัทําการติดตอ่กนัก่อนวนักําหนดการใช้
   สทิธิในแตล่ะครัง้ซึง่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิมาแสดงความจํานงในการใช้สทิธิ 
  EP  คือ ราคาการใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิ หรือราคาการใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ หาก
   มีการปรับราคาการใช้สทิธิ และ/หรืออตัราการใช้สทิธิ 
 
1.5  สถานะของใบสาํคัญแสดงสทิธิที่อยู่ระหว่างวันที่ ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธิแสดงความจาํนงใช้สทิธิ 
 สถานภาพของใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีอยู่ระหว่างวนัท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบ
แทนใบสําคญัแสดงสิทธิแสดงความจํานงใช้สิทธิ และวันก่อนท่ีกระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้วอัน
เน่ืองมาจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ จะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกบัใบสําคญั
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ได้แสดงความจํานงใช้สิทธิ และสถานภาพจะสิน้สดุลงในวนัท่ีกระทรวง
พาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทนุชําระแล้วอนัเน่ืองมาจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ
ข้างต้นแล้ว 
 ในกรณีท่ีบริษัทมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออตัราการใช้สิทธิในช่วงท่ีบริษัทยงัไม่ได้นําหุ้นสามญัท่ีเกิดจาก
การใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์ ผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีได้ทําการใช้สิทธิแล้วจะได้รับการปรับสิทธิย้อนหลงั โดยบริษัทจะดําเนินการออกหุ้น
สามญัใหมเ่พิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิโดยเร็วท่ีสดุตามจํานวนท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิสมควรจะได้รับหากราคาท่ีได้ปรับใหม่นัน้มีผลบงัคบัใช้ โดยหุ้นสามญัส่วนท่ีเพิ่มใหมอ่าจ
ได้รับช้ากวา่หุ้นสามญัท่ีได้รับก่อนหน้านี ้แตไ่มเ่กิน 45 วนั นบัจากวนัท่ีมีการปรับสทิธิ 
 
1.6  สถานะของหุ้นสามัญที่เกดิจากการใช้สทิธิของใบสาํคัญแสดงสทิธิ 
 สิทธิของหุ้นสามญัท่ีออกตามการใช้สิทธิของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีออกในครัง้นีจ้ะมีสิทธิและสภาพเหมือนหุ้น
สามญัเดิมของบริษัทท่ีออกไปก่อนหน้านีแ้ล้ว รวมทัง้สิทธิในการรับเงินปันผลหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีบริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญั
ทัง้นี ้นบัแตว่นัท่ีนายทะเบียนหุ้นสามญัของบริษัทได้จดแจ้งช่ือผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นผู้ ถือหุ้นในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของ
บริษัท และกระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทนุชําระแล้ว 
 
1.7  วธีิการส่งมอบใบสาํคัญแสดงสทิธิ 
 - ในกรณีท่ีผู้ ได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิไม่มีบญัชีซือ้ขายกบับริษัทหลกัทรัพย์ บริษัทจะออกใบสําคญัแสดง
สิทธิและมอบหมายให้ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ส่งมอบใบสําคญัแสดงสิทธิตามจํานวนท่ีได้รับการจดัสรรให้แก่ผู้ ท่ีได้รับการ
จดัสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามช่ือ และท่ีอยู่ท่ีระบใุนสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัท ณ วนัท่ี 8 สิงหาคม 2560
ภายใน 45 วนั นบัจากวนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ในกรณีนี ้ ผู้ ได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิจะไม่สามารถขาย
ใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีได้รับจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ได้จนกวา่จะได้รับใบสําคญัแสดงสทิธิแล้ว 
 - ในกรณีท่ีผู้ ได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสทิธิมีบญัชีซือ้ขายกบับริษัทหลกัทรัพย์ บริษัทจะออกใบสําคญัแสดงสิทธิ
และมอบหมายให้ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ส่งมอบใบสําคญัแสดงสิทธิตามจํานวนท่ีได้รับการจดัสรรให้แก่ผู้ ได้รับการจดัสรร 
โดยการโอนใบสําคญัแสดงสทิธิเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรตามปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ ถือหุ้นของ
บริษัท ณ วนัท่ี 8 สิงหาคม 2560 ทนัที โดยระบบซือ้ขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ในกรณีนี ้ผู้ ได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดง
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สิทธิจะสามารถขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีได้รับจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีท่ีตลาดหลกัทรัพย์อนญุาตให้ใบสําคญัแสดง
สทิธิของบริษัทสามารถทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ได้ 
 
1.8  มตทิี่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ืออนุมัตกิารออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพ่ือรองรับการใช้สทิธิของใบสาํคัญแสดงสทิธิ 
 ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2560 ในวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 ได้มีมติอนมุติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของ
บริษัท จํานวนไม่เกิน 5,469,893,121 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทรุ่นท่ี 4 (SUPER-W4) 
 
1.9  จาํนวนหุ้นที่รองรับเม่ือรวมกับจาํนวนหุ้นที่จัดสรรไว้ครัง้อ่ืน 

จํานวนหุ้นสามญัเพ่ือรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิ ท่ีเสนอขายในครัง้นี ้:  
จํานวนหุ้นสามญัเพ่ือรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิ SUPER-W4  5,469,893,121 หุ้น 
จํานวนหุ้นสามญัเพ่ือรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิ ท่ีเสนอขายในครัง้อ่ืน  - หุ้น 
รวมจาํนวนหุ้นสามัญเพ่ือรองรับใบสาํคัญแสดงสทิธิทัง้สิน้  5,469,893,121 หุ้น 

 
1.10  การดาํเนินการหากมีหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สทิธิตามใบสาํคัญแสดงสทิธิ 
 หากไมมี่การใช้สทิธิไม่ว่าด้วยเหตอุนัใดอนัเป็นผลให้มีหุ้นสามญัท่ีจดัสรรไว้เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดง
สิทธิดังกล่าวเหลืออยู่ ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานคณะกรรมการ และ/หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากประธาน
คณะกรรมการบริษัท ท่ีจะพิจารณาจดัสรรหุ้นสามญัท่ีเหลือดงักลา่วตามท่ีสมควร 
 
1.11  รายละเอียดเก่ียวกับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพ่ือรองรับใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกใหมเ่พ่ือรองรับการใช้
สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิ SUPER-W4 

: ไมเ่กิน 5,469,893,121หุ้น 

มลูคา่ท่ีตราไว้ตอ่หุ้น : 0.10 บาท 
ราคาการใช้สิทธิ : 2.50 บาทต่อหุ้ น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตาม

เง่ือนไขการปรับสทิธิ 
หุ้นท่ีเสนอขายคิดเป็นร้อยละ : ร้อยละ 20.00 ของจํานวนหุ้นท่ีเรียกชําระแล้วก่อนการออกและ

เสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธิจํานวน 27,349,465,607 หุ้น  
 
1.12  ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกดิจากการใช้สทิธิ 
 บริษัทจะดําเนินการขออนุญาตนําหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเข้าซือ้
ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 30 วนั นบัจากวนัสดุท้ายของระยะเวลาการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ทัง้นี ้เพ่ือให้
หุ้นสามญัดงักลา่ว สามารถซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เช่นเดียวกบัหุ้นสามญัเดิมของบริษัท 
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2.  ข้อจาํกัดการโอนใบสาํคัญแสดงสทิธิและหุ้นสามัญที่เกดิจากการใช้สทิธิ 
 บริษัทไม่มีข้อจํากัดในการโอนใดๆ เว้นแต่ข้อจํากัดการโอนอันสืบเน่ืองมาจากข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยเร่ือง
อตัราสว่นการถือหุ้นของบคุคลท่ีมิใช่สญัชาติไทย ดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 1) บริษัทจะไม่ออกหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีมิใช่สญัชาติไทยท่ีจะทําให้สดัส่วนการถือหุ้น
ของคนท่ีไมใ่ช่สญัชาติไทยมากกวา่ร้อยละ 49 ตามท่ีระบใุนข้อบงัคบัหรือตามสดัสว่นท่ีอาจมีการแก้ไขในข้อบงัคบัในอนาคต 
 2) หากข้อจํากดัการโอนดงักลา่วข้างต้นมีผลทําให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ ท่ีไม่ใช่
สญัชาติไทยซึ่งได้ใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิดงัท่ีกล่าวมาแล้วโดยครบถ้วน ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามจํานวนท่ีระบุในใบแจ้ง
ความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน บริษัทจะอนุญาตให้ดําเนินการใช้สิทธิเพียงส่วนท่ีไม่ขัดต่อ
ข้อจํากดัข้างต้น โดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิสามารถเลือกให้บริษัทดําเนินการอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

 (ก) ให้บริษัทคืนใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ และเงินท่ีเหลือตามราคาการใช้สิทธิ
ของใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสงสิทธิในส่วนท่ีไม่สามารถใช้สิทธิได้ โดยไม่มีดอกเบีย้ให้แก่ผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ ท่ีไม่ใช่สญัชาติไทยดงักลา่วทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 
วนันบัแตว่นัใช้สทิธิในครัง้นัน้ๆ 
 (ข) ให้บริษัทเป็นผู้ ถือใบแจ้งความจํานงการใช้สทิธิใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ และ
เงินตามจํานวนการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีมิใช่สญัชาติไทย
ได้ย่ืนความจํานงการใช้สิทธิในสว่นท่ียงัไม่ได้ใช้สิทธิเอาไว้ตามลําดบัก่อนหลงั เพ่ือดําเนินการใช้สิทธิตามใบสําคญั
แสดงสิทธิในส่วนท่ียงัไม่ได้มีการใช้สิทธิทัง้จํานวนหรือบางส่วน เม่ือการเข้าถือหุ้นตามใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบ
แทนใบสําคญัแสดงสทิธิ ดงักลา่วไมข่ดัตอ่ข้อจํากดัเร่ืองสดัสว่นการถือหุ้นของคนท่ีมิใช่สญัชาติไทย 

 ทัง้นี ้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีไมใ่ช่สญัชาติไทยจะต้องแสดงความจํานงท่ีจะให้บริษัทดําเนินการตามข้อ (ก) หรือ(ข) 
ข้างต้น โดยระบใุนใบแจ้งความจํานงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั ณ วนัแจ้งความจํานงการใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ 
 บริษัทจะอนุญาตให้มีการดําเนินการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในส่วนท่ียังไม่ได้รับการใช้สิทธิบางส่วนหรือ
ทัง้หมดในวนัใช้สทิธิวนัแรกท่ีสามารถกระทําได้โดยท่ีไมข่ดัตอ่ข้อจํากดั อย่างไรก็ดี หากมีจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีรอการใช้
สิทธิ ณ วนัใช้สิทธิดงักลา่วมากกว่าจํานวนหุ้นสามญัท่ีอนญุาตให้ซือ้ได้โดยไม่ขดัต่อข้อจํากดัการโอนหุ้นเร่ืองสดัสว่นการถือ
ครองหุ้นของผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีมิใช่สญัชาติไทย บริษัทจะดําเนินการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีมิใช่สญัชาติไทยตามลําดบัการแจ้งความจํานงการใช้สิทธิท่ีครบถ้วนสมบรูณ์ตามท่ีกําหนดในการใช้สิทธิ
ในครัง้นี ้ หาก ณ วนัใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิดงักลา่วไม่สามารถใช้สิทธิได้เน่ืองจากข้อจํากดัเร่ืองสดัสว่น
การถือครอง หุ้นของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ให้ถือว่าใบสําคญัแสดงสิทธิดงักลา่วหมดอายลุง โดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ี
มิใช่สญัชาติไทยดงักลา่วไมมี่สทิธิเรียกร้องคา่เสียหายใดๆ ตอ่บริษัท และบริษัทจะไมดํ่าเนินการชดใช้คา่เสียหายท่ีเกิดขึน้ทัง้สิน้ 
 3) ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีมิใช่สญัชาติไทยจะไมไ่ด้รับการชดเชยไมว่า่ในรูปแบบใดจากบริษัท ในกรณีท่ีไม่สามารถ
ดําเนินการใช้สทิธิได้ โดยมีสาเหตมุาจากข้อจํากดัเร่ืองสดัสว่นการถือครองหุ้นของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีมิใช่สญัชาติไทย 
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3.  การแก้ไขเพิ่มเตมิข้อกาํหนดสทิธิและเงื่อนไขของใบสาํคัญแสดงสทิธิ 
 ก) บริษัทอาจจะดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดสิทธิ ถ้าประธานคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าอยู่ใน
วิสยัท่ีบริษัทจะดําเนินการได้เสร็จทนัก่อนวนัถงึกําหนดการใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสิทธินี ้
 ข) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดสทิธิจะต้องไมเ่ป็นการขยายอายใุบสําคญัแสดงสทิธิ เว้นแตบ่ริษัทจะได้รับการผอ่นผนั 
 ค) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดสิทธิและเง่ือนไขของใบสําคญัแสดงสิทธิไม่ว่ากรณีใดๆ ต้องไม่ขดัแย้งกบักฎหมายว่า
ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 ง) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดสิทธิจะต้องไม่ขดัแย้งกบัข้อกําหนดตามประกาศ ทจ.34/2551 หรือกฎเกณฑ์ใดของ
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ของสํานกังาน หรือของตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้ท่ีจะมีเพิ่มเติมภายหลงัท่ี
บริษัทได้รับอนญุาตจากสํานกังานให้ออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธินี ้เว้นแตบ่ริษัทจะได้รับการผอ่นผนั 
 จ) กระบวนการหรือขัน้ตอนในการดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดสิทธิและเง่ือนไขของใบสําคญัแสดงสิทธิ ใน
กรณีมีเหตุให้เกิดผลกระทบต่อผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทัง้ในส่วนของราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิท่ีทําให้ผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิเสียผลประโยชน์ นอกเหนือจากท่ีกําหนดไว้ในข้อ 1.3 เหตแุละเง่ือนไขในการปรับสิทธิ ตามข้อ 11 (4) (ข) 
ตามประกาศ ทจ.34/2551 บริษัทจะจดัให้มีการประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิเพ่ือขอมติ 
 
4.  การประชุมผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธิ 
 การเรียก และ/หรือการประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิให้เป็นไปตามวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
 ก) บริษัทมีสิทธิเรียกประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ เพ่ือแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดสิทธิหรือผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสทิธิไมน้่อยกวา่ 25 ราย ซึง่ถือใบสําคญัแสดงสทิธิท่ียงัมิได้ใช้สทิธิหรือใช้สทิธิไปแล้วบางสว่นและรวมกนัไม่น้อย
กว่าร้อยละ 20 ของจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางสว่น ณ ขณะนัน้ อาจร่วมกนัเข้าช่ือทํา
หนงัสือขอให้บริษัทดําเนินการเรียกประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้ โดยบริษัทจะต้องเรียกประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ
ภายใน 30 วนั นบัแตว่นัท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิดงักลา่วมีคําขอเป็นหนงัสือให้บริษัทเรียกประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิ 
 ข) ในการเรียกประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นการเรียกประชมุเน่ืองจากผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียงั
ไม่ได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางสว่นร้องขอ หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เรียกประชมุ ให้บริษัทจดัทําหนงัสือนดัประชมุ
ระบ ุสถานท่ี วนั เวลา ผู้ ท่ีขอให้เรียกประชมุ และเร่ืองท่ีพิจารณาในท่ีประชมุ และจดัสง่ให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิได้ใช้
สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนแต่ละรายตามรายช่ือและท่ีอยู่ท่ีปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิในวนัปิด
สมดุทะเบียน เพ่ือกําหนดสทิธิในการเข้าร่วมประชมุไมน้่อยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชมุ (ไม่นบัวนัท่ีสง่หนงัสือเรียกประชมุและวนั
นดัประชมุ) โดยผู้ ท่ีขอให้เรียกประชมุจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริงในการจดัให้มีการประชมุดงักลา่ว 
 ค) ในการประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางสว่นซึ่งมี
สิทธิเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเข้าประชมุและออกเสียงแทนตนก็ได้ โดยผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสิทธิดังกล่าวจะต้องจัดทําหนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีบริษัทกําหนดและให้ย่ืนหนังสือมอบฉันทะต่อประธานในท่ี
ประชมุหรือผู้ ท่ีประธานท่ีประชมุมอบหมายก่อนเร่ิมการประชมุ 
 ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีมีสทิธิออกเสียงในท่ีประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ หมายถึง ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียงั
มิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางสว่นของบริษัทในขณะนัน้ โดยไม่รวมถึงผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิคนใดท่ีมีสว่นได้เสียในการ
พิจารณาอนัใดซึง่ท่ีประชมุจะพิจารณาลงมติ โดยห้ามมิให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิคนนัน้ออกเสียงลงคะแนนในข้อพิจารณาข้อ
นัน้ 
 ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีมีสว่นได้เสียในข้อนี ้หมายถึง ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ใน
เร่ืองท่ีท่ีประชมุจะพิจารณาลงมติ 
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 ง) ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิมีคะแนนเสียงเทา่กบัจํานวนของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีถืออยู่
โดยใบสําคญัแสดงสทิธิหนึง่หน่วยมีหนึง่เสียง ผู้ เป็นประธานในท่ีประชมุไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกจากสิทธิท่ีตนมีอยู่ใน
ฐานะเป็นผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิ 
 จ) ในการประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจดัขึน้โดยบริษัท ให้ประธานคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลท่ีได้รับ
มอบหมายจากประธานคณะกรรมการบริษัททําหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสิทธิเป็นผู้ จัดประชุม ประธานในท่ีประชุมอาจจะมาจากบุคคลท่ีผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิลงมติเห็นชอบคัดเลือก
นอกเหนือไปจากประธานคณะกรรมการหรือบคุคลท่ีประธานคณะกรรมการมอบหมาย โดยท่ีทัง้สองกรณีประธานท่ีประชมุไม่มี
สทิธิออกเสียงชีข้าด 
 ฉ) องค์ประชมุในการประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิได้ใช้สิทธิ
หรือใช้สิทธิไปแล้วบางสว่น และ/หรือผู้ รับมอบฉนัทะมาประชมุไม่น้อยกว่า 25 ราย ซึง่ถือใบสําคญัแสดงสิทธิรวมกนัได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 20 ของจํานวนหน่วยทัง้หมดของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางสว่นจึงจะครบเป็น
องค์ประชมุ ในกรณีท่ีเม่ือลว่งเวลานดัไปแล้ว 45 นาที ยงัไม่ครบเป็นองค์ประชมุให้ถือว่าการประชมุเป็นอนัระงบัไป หากการ
ประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธินัน้เป็น การเรียกนดัโดยมติคณะกรรมการบริษัท ให้นดัประชมุใหม่ภายใน 14 วนันบัจากวนั
กําหนดประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิในครัง้แรก และให้บริษัทดําเนินการจดัสง่หนงัสือเชิญประชมุไปยงัผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สทิธิทกุรายตามรายละเอียดและวิธีการท่ีระบไุว้ข้างต้น ในการประชมุครัง้หลงันีจ้ะต้องมีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ และ/หรือผู้ รับ
มอบฉนัทะซึง่มาประชมุไม่น้อยกว่า 25 รายจึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชมุ ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นผู้ ร้องขอให้
เรียกประชมุ หรือในกรณีท่ีการประชมุซึง่ขาดองค์ประชมุนีเ้ป็นการประชมุท่ีได้เรียกประชมุเน่ืองจากการประชมุในครัง้ก่อนขาด
องค์ประชมุ จะไมมี่การเรียกประชมุใหม ่
 ช) มติท่ีประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยของ
ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิท่ียงัมิได้ใช้สทิธิหรือใช้สทิธิไปแล้วบางสว่น ณ ขณะนัน้ ซึง่ถือโดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิซึง่มาประชมุ
และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน และได้ออกเสียงลงคะแนนในมตินัน้ 
 ซ) มติใดๆ ซึง่ท่ีประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้ลงมติไปแล้วนัน้ ให้ถือว่ามีผลผกูพนัผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทกุ
รายไมว่า่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธินัน้จะได้เข้าร่วมประชมุด้วยหรือไมก็่ตาม 
 ฌ) บริษัทจะดําเนินการจดัทําและบนัทึกรายงานการประชมุ และเก็บรักษาบนัทึกดงักล่าวไว้ท่ีสํานกังานใหญ่ของ
บริษัท รายงานการประชมุท่ีได้ลงลายมือช่ือโดยประธานให้ถือเป็นหลกัฐานอนัสมบรูณ์ของกิจการทัง้หลายท่ีได้ประชมุกนันัน้
และให้ถือวา่การประชมุ กิจการท่ีประชมุ และมติทัง้หลายกระทําโดยถกูต้อง 
 ญ) ในการประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ บริษัท หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัท และท่ีปรึกษากฎหมายของ
บริษัทมีสิทธิท่ีจะเข้าร่วมประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ เพ่ือแสดงความคิดเห็นหรือให้คําอธิบายในท่ีประชมุผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสทิธิได้ 
 ฎ) บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดสิทธิตามมติท่ีประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือตามมติท่ีประชมุกรรมการ
บริษัทภายใน 3 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัท่ีมีประชมุเพ่ือลงมติ และบริษัทจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดสิทธิเป็นลายลกัษณ์
อกัษรให้สํานกังาน และตลาดหลกัทรัพย์ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมนัน้ ทัง้นีบ้ริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิทราบโดยผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ (SET Portal) ในวนัเดียวกบัท่ีบริษัทแจ้ง
สํานกังาน และตลาดหลกัทรัพย์ 
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5.  กฎหมายที่ใช้บังคับ 
 ข้อกําหนดสิทธิฉบบันีจ้ะมีผลใช้บงัคบัในวนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ไปจนถึงวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้าย โดยข้อกําหนด
สิทธินีจ้ะใช้บงัคบัและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใดๆ ในข้อกําหนดสิทธินีข้ดัแย้งกบักฎหมายหรือประกาศ
ใดๆ ท่ีมีผลใช้บงัคบัตามกฎหมายกบัใบสําคญัแสดงสิทธิ ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดงักลา่วบงัคบักบัใบสําคญั
แสดงสทิธิแทนข้อความของข้อกําหนดสทิธิเฉพาะในสว่นท่ีขดัแย้งกนันัน้ 
 
 
 

 
 

บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรช่ันจาํกัด (มหาชน) 
 
 
 

(นายจอมทรัพย์ โลจายะ) 
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แบบแสดงความจาํนงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญ 
ของใบสาํคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน)  

รุ่นที่ 4 หรือ “SUPER-W4 
 



           เลขท่ี........................................................... 

 
 
เรียน คณะกรรมการ บริษัท ซปุเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน)     วนัท่ีย่ีนความจํานงการใช้สิทธิ............................................................ 
ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว, นิติบคุคล)...................................................................................................................................อยู่บ้านเลขท่ี...............................................หมู่ท่ี............................................................ 
ตรอก/ซอย.....................................................ถนน..................................................แขวง/ตําบล..........................................................เขต/อําเภอ.......................................................จงัหวดั......................................... 
รหสัไปรษณีย์...............................โทรศพัท์.........................................เพศ.......................สญัชาติ.........................อาชีพ........................................................เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี...................................................... 
โปรดระบปุระเภทผู้จองซือ้หุ้น  
 บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย เลขบตัรประชาชนเลขท่ี.............................................................................  นิติบคุคลสญัชาติไทย เลขทะเบียนบริษัท........................................................................................... 
 บคุคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าว ใบต่างด้าว.........................................................................................  นิติบคุคลสญัชาติต่างด้าว เลขทะเบียนบริษัท..................................................................................... 
ในฐานะผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทนุของ บริษัท ซปุเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) รุ่นท่ี 4 (SUPER-W4) 
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัของ บริษัท ซปุเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) ตามรายละเอียดต่อไปนี ้

1. จํานวนหน่วยของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีขอใช้สิทธิ 
(หน่วย) 

อตัราการใช้สิทธิ 
(วอแรนท์ : หุ้น) 

2. จํานวนหุ้นสามญัท่ีได้จากการขอใช้สิทธิ 
(หุ้น) 

ราคาใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั  
(บาท/หุ้น) 

3. รวมเป็นเงินท่ีต้องชําระในการจองซือ้หุ้นสามญั 
(บาท) 
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4. ข้าพเจ้าได้ชําระเงินค่าจองซือ้ หุ้นสามญัดงักล่าวโดย 

 เงินโอน เข้าบญัชี  “บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน)” ธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บัญชี 180-0-17364-4   
 เงินสด           เช็ค           แคชเชียร์เช็ค           ตัว๋แลกเงินธนาคาร           อ่ืนๆ........................................................................ 
สัง่จ่าย “บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน))”  

เลขท่ีเช็ค....................................................................ลงวนัท่ี...................................................ธนาคาร............................................................................สาขา.................................................................................... 
5. ข้าพเจ้าได้ส่งมอบใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั/ ใบแทนใบสําคญัคญัแสดงสิทธิ และขอรับทอนใบสําคญัแสดงสิทธิ (ถ้ามี) ดงันี ้
 ส่งมอบใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิเลขท่ี...............................................................................จํานวน..............................................................................หน่วย 
 ส่งมอบใบสําคญัแสดงสิทธิจํานวน.......................................ใบ ตามรายละเอียด ดงันี ้  
เลขท่ีใบสําคญัแสดงสิทธิ...........................................................................................................จํานวน..............................................................................หน่วย 
เลขท่ีใบสําคญัแสดงสิทธิ...........................................................................................................จํานวน..............................................................................หน่วย 
รวมจํานวนของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีส่งมอบ........................................................................................................................................................................หน่วย 
จํานวนหน่วยของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีขอรับทอน (ถ้ามี).......................................................................................................................................................หน่วย 
6. วิธีการรับใบสําคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีขอรับทอน (ถ้ามี) 
 ให้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิสว่นท่ีขอรับทอนนัน้ ไว้ในช่ือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพ่ือผู้ฝาก” และดําเนินการให้บริษัท.........................................................................................................จํากดั 
ผู้ฝากเลขท่ี................................................นําใบสําคญัแสดงสิทธินัน้เข้าฝากไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพ่ือบญัชีซือ้ขายหุ้นเลขท่ี......................................................ซึง่ข้าพเจ้ามีอยู่กบับริษัทนัน้ 
 ให้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีขอรับทอนนัน้ ไว้ในช่ือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั” และนําใบสําคญัแสดงสิทธินัน้เข้าฝากไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั โดยนําเข้าบญัชี
ของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือข้าพเจ้า 
 ให้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีขอรับทอนนัน้ ไว้ในช่ือของข้าพเจ้า และส่งมอบใบสําคญัแสดงสิทธิมาให้ข้าพเจ้า ภายใน 15 วนัทําการ นบัจากวนัท่ีใช้สิทธิซือ้หุ้น ตามท่ีอยู่ท่ีระบตุามสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นซึง่ข้าพเจ้าตกลงว่า 
ข้าพเจ้าอาจได้รับใบสําคญัแสดงสิทธิหลงัจากท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยรับใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนและอนญุาตให้ทําการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
7. หากข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัดงักล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดําเนินการดงัต่อไปนี ้(เลือกข้อใดข้อหนึง่) 
 ให้ออกหุ้นสามญัท่ีได้รับจดัสรรนัน้ ไว้ในช่ือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพ่ือผู้ฝาก” และดําเนินการให้บริษัท...........................................................................................................................จํากดั 
ผู้ฝากเลขท่ี.................................................นําหุ้นนัน้เข้าฝากไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพ่ือบญัชีซือ้ ขายหุ้นเลขท่ี............................................................................ซึง่ข้าพเจ้ามีอยู่กบับริษัทนัน้ 
 ให้ออกหุ้นสามญัท่ีได้รับจดัสรรนัน้ ไว้ในช่ือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั” และนําหุ้นนัน้เข้าฝากไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั โดยนําเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ 
สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือข้าพเจ้า 
 ให้ออกหุ้นสามญัท่ีได้รับการจดัสรรนัน้ ไว้ในช่ือของข้าพเจ้า และส่งมอบใบหุ้นมาให้ข้าพเจ้า ภายใน 15 วนัทําการ นบัจากวนัท่ีใช้สิทธิซือ้หุ้น ตามท่ีอยู่ท่ีระบตุามสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นซึง่ข้าพเจ้าตกลงว่า ข้าพเจ้าอาจได้รับใบ
หุ้นหลงัจากท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหลกัทรัพย์ของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนและอนญุาตให้ทําการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะซิอ้หุ้นสามญัจํานวนดงักล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการท่ีได้แสดงไว้ข้างต้นนี ้แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งแบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทท่ีได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อย 
พร้อมเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ตัว๋แลกเงินธนาคาร/เงินสด มาถึงบริษัทภายในกําหนดระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ หรือเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ตัว๋แลกเงินธนาคาร ไม่ผ่านการเรียกเก็บเงินจากธนาคารให้ถือว่าข้าพเจ้าแสดง
เจตนาไม่ประสงค์ใช้สิทธิการจองซิอ้หุ้น 
        ลงช่ือ................................................................................................ผู้แสดงความจํานง  

 
บริษัท ซปุเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน)        เลขท่ี........................................................... 
ได้รับเงินจาก (นาย, นาง, นางสาว, นิติบคุคล)....................................................................................................................................................................................เพ่ือจองซือ้หุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษัท 

จํานวนหน่วยของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีขอใช้สิทธิ 
 (หน่วย) 

อตัราการใช้สิทธิ 
(วอแรนท์ : หุ้น) 

จํานวนหุ้นสามญัท่ีได้จากการขอใช้สิทธิ  
(หุ้น) 

ราคาใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั  
(บาท/หุ้น) 

รวมเป็นเงินท่ีต้องชําระในการจองซือ้หุ้นสามญั  
(บาท) 

 1 : 1  2.50  
 

พร้อมกนันีไ้ด้รับการชําระเงินค่าจองซือ้หุ้นโดย   เงินโอน           เงินสด           เช็ค           แคชเชียร์เช็ค           ตัว๋แลกเงินธนาคาร           อ่ืนๆ...................................................................... 
เลขท่ีเช็ค....................................................................ลงวนัท่ี...................................................ธนาคาร............................................................................สาขา.................................................................................... 
หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดาํเนินการดังต่อไปนี ้(เลือกข้อใดข้อหน่ึง) 
 ให้ออกหุ้นสามญัท่ีได้รับจดัสรรนัน้ ไว้ในช่ือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพ่ือผู้ฝาก” เลขท่ีสมาชิกผู้ฝากเลขท่ี............................................บญัชีซือ้ขายหุ้นเลขท่ี.................................................... 
 ให้ออกหุ้นสามญัท่ีได้รับจดัสรรนัน้ ไว้ในช่ือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั” โดยนําเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือข้าพเจ้า 
 ให้ออกหุ้นสามญัท่ีได้รับการจดัสรรนัน้ ไว้ในช่ือของข้าพเจ้า และส่งมอบใบหุ้นมาให้ข้าพเจ้า ภายใน 15 วนัทําการ นบัจากวนัท่ีใช้สิทธิซือ้หุ้น      
        

เจ้าหน้าท่ีผู้ รับมอบอํานาจ...................................................................................... 

แบบแสดงความจาํนงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 หรือ “SUPER-W4” 
กําหนดการใช้สิทธิระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ของวนัทําการสดุท้ายของเดือนกมุภาพนัธ์ เดือนพฤษภาคม เดือนสิงหาคม และ เดือนพฤศจิกายนของทกุปี ตลอดอายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิ

โดยกําหนดวนัใช้สทิธิครัง้แรกตรงกบัวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 และวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้ายตรงกบัวนัท่ี 31 สงิหาคม 2563 



 

รายช่ือสมาชิกผู้ฝากหลกัทรัพย์ กบั ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั* 

BROKER 
ผู้ฝากเลขท่ี ช่ือบริษัท ผู้ฝากเลขท่ี ช่ือบริษัท 

002 บริษัทหลกัทรัพย์ทิสโก้ จํากดั 032 บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
003 บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป จํากดั  (มหาชน) 034 บริษัทหลกัทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
004 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั 038 บริษัทหลกัทรัพย์ เออีซี จํากดั (มหาชน) 
005 บริษัทหลกัทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 048 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน) 
006 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั  (มหาชน) 050 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเอสแอล จํากดั 
007 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากดั 051 บริษัทหลกัทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากดั 
008 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จํากดั 052 บริษัทหลกัทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จํากดั 
010 บริษัทหลกัทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จํากดั 200 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
011 บริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 211 บริษัทหลกัทรัพย์ ยบีูเอส (ประเทศไทย) จํากดั 
013 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 213 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากดั 
014 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสิน จํากดั (มหาชน) 221 บริษัทหลกัทรัพย์ เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์  จํากดั (มหาชน) 
015 บริษัทหลกัทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จํากดั 224 บริษัทหลกัทรัพย์บวัหลวง จํากดั (มหาชน) 
016 บริษัทหลกัทรัพย์ธนชาต จํากดั  (มหาชน) 225 บริษัทหลกัทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากดั 
019 บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากดั 229 บริษัทหลกัทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จํากดั 
022 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนิตี ้จํากดั 230 บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จํากดั 
023 บริษัทหลกัทรัพย์ไทยพาณิชย์ จํากดั 244 บริษัทหลกัทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากดั 
026 บริษัทหลกัทรัพย์ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั  (มหาชน) 247 บริษัทหลกัทรัพย์ เครดิต สวิส  (ประเทศไทย) จํากดั 
027 บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 248 บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากดั 
029 บริษัทหลกัทรัพย์กรุงศรี จํากดั (มหาชน) 924 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน) 
030 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากดั (มหาชน)   

SUB-BROKER 
 ช่ือบริษัท ผู้ฝากเลขท่ี ช่ือบริษัท 

236 ธนาคาร ทิสโก้ จํากดั (มหาชน) 243 บริษัทหลกัทรัพย์ เพ่ือธรุกิจหลกัทรัพย์ จํากดั (มหาชน) 
242 บริษัทหลกัทรัพย์ ซิตีค้อร์ป (ประเทศไทย) จํากดั 245 ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 

CUSTODIAN 
ผู้ฝากเลขท่ี ช่ือบริษัท ผู้ฝากเลขท่ี ช่ือบริษัท 

301 ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)  329 ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน)  
302 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)  330 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (เพ่ือตรา

สารหนี)้ 
303 ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) - ผู้ รับฝากทรัพย์สิน 334 บริษัทหลกัทรัพย์ เพ่ือธรุกิจหลกัทรัพย์ จํากดั (มหาชน) (คสัโต

เดีย้น) 
304 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้ แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั  336 ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 
305 ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)  337 ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 
308 ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน)  339 ธนาคาร ทิสโก้ จํากดั (มหาชน) (เพ่ือรับฝากทรัพย์สิน) 
312 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด  (ไทย) จํากดั (มหาชน) 340 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพ่ือค้าตราสารหนี)้ 
316 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากดั (มหาชน) 343 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) 
320 ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพ่ือรับฝากทรัพย์สิน  345 ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 
328 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 425 ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) (เพ่ือลกูค้า) 

* ข้อมลู ณ วนัท่ี 15 มถินุายน 2561 



Checklist warrant-RO 
สําหรับการเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้น (“warrant”) และหุ้นทีอ่อกใหม่เพือ่รองรับ warrant 

(“หุ้นรองรับ”) ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น  
 

บริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ (“บริษัท”)      บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ย ีคอร์เปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน)  
  เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“บจ.”) 
  เป็นบริษทัมหาชนจาํกดัท่ีมีหนา้ท่ีตามมาตรา 56 (ท่ีไม่ใช่ บจ.) 

 

รายละเอยีดของ warrant   
- ช่ือ warrant  (ถา้มี) ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน ของบริษทั ซุปเปอร์ เอนเนอร์ย ีคอร์เปอเรชัน่ 

จาํกดั (มหาชน) รุ่นท่ี 4 ใชช่ื้อยอ่วา่ SUPER-W4 
 - เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัท่ีมีรายช่ือ ณ วนัท่ี  8 สิงหาคม 2560  
 - วนัท่ีเสนอขาย warrant   1 กนัยายน 2560      - วนัส้ินสุดอาย ุwarrant 31 สิงหาคม 2563     
 - จาํนวน warrant ท่ีเสนอขาย  ไม่เกิน 5,469,893,121 หน่วย  - วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย  31 สิงหาคม 2563 
 - ราคาท่ีเสนอขาย    0.00 บาท                    - จาํนวนหุน้รองรับ ไม่เกิน 5,469,893,121 หุน้ 
 - อตัราการใชสิ้ทธิ ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุน้สามญั 1 หุน้ 
 - ราคาใชสิ้ทธิ  2.50 บาท (สองบาทหา้สิบสตางค)์ ต่อหุน้ 
 

 
Checklist 

ครบถ้วน 
ตามเกณฑ์1 

เอกสาร 
อ้างองิ 

(ข้อ/หน้า) 

1. ลกัษณะของ warrant  ขอ้กาํหนดสิทธิฯ 

 1.1 สดัส่วนจาํนวนหุน้รองรับต่อจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ
บริษทั2 เท่ากบั 
   50%  

 
/ 

 
 
ขอ้1.1/หนา้2 

                                                        
1
  ใหร้ะบุ  N/A หากเกณฑใ์นขอ้ใดไม่สามารถ apply กบักรณีของบริษทัได ้

2  วธีิการคาํนวณสัดส่วนจาํนวนหุน้รองรับ :  
((จาํนวนหุน้รองรับ warrant ท่ีเสนอขายในคร้ังน้ี) + (จาํนวนหุน้รองรับ CD หรือ warrant ท่ีเสนอขาย 

  ในคร้ังอ่ืน* ซ่ึงไม่รวมหุน้ท่ีจดัไวร้องรับ ESOP-CD หรือ ESOP-warrant))    
                        (จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั  ซ่ึงรวมจาํนวนหุน้ท่ีจะออกใหม่อ่ืน 

ท่ีบริษทั จะเสนอขายควบคู่กบั warrant ในคร้ังน้ี) 
 * เฉพาะจาํนวนหุน้รองรับท่ี outstanding  อน่ึง หากในการประชุมผูถื้อหุน้เพื่อมีมติออก warrant ในคร้ังน้ี ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัให้

ออกหุน้เพิ่มเติมเพือ่รองรับการปรับสิทธิในหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีเสนอขายในคร้ังอ่ืน หรือผูถื้อหุน้มีมติในวาระอ่ืนใดท่ีอาจทาํใหจ้าํนวนหุน้รองรับ 
outstanding ท่ีจะตอ้งนาํมาคาํนวณเพ่ิมข้ึน เช่น การจ่ายเงินปันผลเกินกวา่ท่ีกาํหนด ซ่ึงเป็นผลใหต้อ้งมีการปรับสิทธิในหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีเสนอ
ขายในคร้ังอ่ืน  เป็นตน้  บริษทัตอ้งนาํหุน้รองรับท่ีอาจเพิ่มข้ึนดงักล่าวมารวมคาํนวณดว้ย 

    ทั้งน้ี CD    = หุน้กูแ้ปลงสภาพ 
            ESOP = การเสนอขายหลกัทรัพยแ์ก่กรรมการหรือพนกังานตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนเก่ียวกบัการ
เสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน 
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Checklist 
ครบถ้วน 
ตามเกณฑ์ 

เอกสาร 
อ้างองิ 

(ข้อ/หน้า) 

  > 50% เฉพาะเป็นการออก warrant ในกรณีใดกรณีหน่ึงต่อไปน้ี  
ท่ีไดรั้บผอ่นผนัจากสาํนกังานก่อนการเสนอขาย  ตามหนงัสือท่ี ___ลงวนัท่ี _____ 
 (1) บริษทัอยูใ่นภาวะท่ีมีความจาํเป็นตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือ 
ทางการเงิน 
 (2) เพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหน้ีของบริษทั  
 (3) กรณีท่ีมีเหตุจาํเป็นและสมควร และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ
บริษทัและผูถื้อหุน้โดยรวม  

  

 1.2 มีอายแุน่นอน ซ่ึง  10 ปี นบัแต่วนัท่ีออก warrant  (วนัท่ี 1 ก.ย. 60) / ขอ้ 1.1/หนา้ 2 

 1.3 กาํหนดราคา และอตัราการใชสิ้ทธิไวอ้ยา่งแน่นอน / ขอ้ 1.1/หนา้ 2 

 1.4 มีระยะเวลาใหแ้สดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ≥ 15 วนั 
ก่อนวนัใชสิ้ทธิ3 

/ ขอ้ 1.1/หนา้ 3 

 1.5 กาํหนดใหมี้การใชสิ้ทธิซ้ือหุน้รองรับใหแ้ลว้เสร็จภายในอาย ุwarrant / ขอ้ 1.1/หนา้ 3 

2. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งนอ้ย ดงัน้ี  หนงัสือเชิญประชุม
วสิามญัผูถื้อหุน้
คร้ังท่ี 1/2560 

 2.1 ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบั warrant เช่น 
  - ราคาหรืออตัราท่ีคาดวา่จะเป็นราคาหรืออตัราการใชสิ้ทธิ 
  - ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ  
 - วนัส้ินสุดของการใชสิ้ทธิ  
 - เหตุใหต้อ้งออกหุน้ใหม่เพือ่รองรับการปรับสิทธิ 
              - อ่ืน ๆ (ถา้มี) ระบุ ________ 

/ วาระท่ี 5 
หนา้ 3-6 
 

 2.2 ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ (dilution effect) หากมีการใชสิ้ทธิครบถว้น  
โดยไดร้ะบุ 
  (1) price dilution4 

/  
วาระท่ี 5 
หนา้ 5 
 

 

                                                        
3
 ไม่รวมวนัใชสิ้ทธิ 

4
  Price dilution  = ราคาตลาดก่อนเสนอขาย  – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 

     ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
  โดยราคาตลาดหลงัเสนอขาย = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จาํนวนหุน้ paid-up) + (ราคาใชสิ้ทธิ x จาํนวนหุน้รองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี)   
                              จาํนวนหุน้ paid-up + จาํนวนหุน้รองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี 
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Checklist 

ครบถ้วน 
ตามเกณฑ์ 

เอกสาร 
อ้างองิ 

(ข้อ/หน้า) 

2. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งนอ้ย ดงัน้ี (ถา้มี)  หนงัสือเชิญประชุม
วสิามญัผูถื้อหุน้
คร้ังท่ี 1/2560 

 2.2 ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ (dilution effect) หากมีการใชสิ้ทธิครบถว้น  
โดยไดร้ะบุ (ต่อ) 
 (2) earning per share dilution5 หรือ control dilution6 

/  
 
วาระท่ี 5 หนา้ 5 

 2.3 วิธีการจดัสรรwarrant  / วาระท่ี 5หนา้ 4 

 2.4  ขอ้มูลอ่ืนๆ (ถา้มี) ระบุ _________________________________   

3. มติทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นและอายุมต ิ   

 3.1 บริษทัไดรั้บมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ใหอ้อกหุน้รองรับอยา่งเพยีงพอ   / รายงานการประชุม 
วสิามญัผูถื้อหุน้คร้ัง
ท่ี 1/2560 วาระท่ี 4  

 3.2 บริษทัไดเ้สนอขาย warrant แลว้เสร็จภายใน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีท่ีประชุม 
ผูถื้อหุน้มีมติ (ผูถื้อหุน้อนุมติัเม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560) 

/ ออก warrant 
วนัท่ี 1 ก.ย. 60 

4. ข้อกาํหนดสิทธิของ warrant มีรายการอยา่งนอ้ย ดงัน้ี  ขอ้กาํหนดสิทธิฯ 

 4.1 รายละเอียดของ warrant โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 (1) อายขุอง warrant  ระบุ___3 ปี __ 
 (2) ราคาเสนอขาย warrant และราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ 
 (3) อตัราการใชสิ้ทธิ 
 (4) วิธีการใชสิ้ทธิของ warrant เช่น ใชสิ้ทธิไดทุ้กวนัสุดทา้ยของ 
แต่ละไตรมาส  
              (5)  รายละเอียดสาํคญัอ่ืน (ถา้มี) ระบุ____________ 

/ ขอ้1.1 หนา้ 2-3 
 

 4.2 เหตุ เง่ือนไข และกระบวนการในการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้กาํหนดตาม warrant / ขอ้3 หนา้ 18 

 4.3 ค่าเสียหายท่ีผูถื้อ warrant จะไดรั้บในกรณีท่ีบริษทัไม่สามารถจดัใหมี้ 
หุน้รองรับได ้ซ่ึงตอ้งไม่ตํ่ากวา่ส่วนต่างระหวา่งราคาตลาดของหุน้ของบริษทักบั 
ราคาใชสิ้ทธิ 

/ ขอ้ 1.4 หนา้ 14 

                                                        
5  Earnings per share dilution  = Earning per share ก่อนเสนอขาย - Earning per share หลงัเสนอขาย 
        Earning per share ก่อนเสนอขาย 
 โดย  Earning per share ก่อนเสนอขาย   = กาํไรสุทธิ / จาํนวนหุน้ paid-up  
           Earnings per share หลงัเสนอขาย  = กาํไรสุทธิ / (จาํนวนหุน้ paid-up + จาํนวนหุน้รองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี) 
6
  Control dilution  =                          จาํนวนหุน้รองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี     

            จาํนวนหุน้ paid-up + จาํนวนหุน้รองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี 
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Checklist 

ครบถ้วน 
ตามเกณฑ์ 

เอกสาร 
อ้างองิ 

(ข้อ/หน้า) 

4. ข้อกาํหนดสิทธิของ warrant มีรายการอยา่งนอ้ย ดงัน้ี (ต่อ)  ขอ้กาํหนดสิทธิฯ 

 4.4 มาตรการคุม้ครองผูถื้อ warrant  ซ่ึงมีขอ้กาํหนดดงัน้ี 
 (1) กรณีมีขอ้กาํหนดใหบ้ริษทัสามารถเรียกใหผู้ถื้อ warrant ใชสิ้ทธิ 
ก่อนกาํหนด บริษทัรับรองวา่ ขอ้กาํหนดดงักล่าว 
 (ก) มีความเป็นธรรม ชดัเจน และเหตุแห่งการเรียกใหใ้ชสิ้ทธิ 
ก่อนกาํหนดดงักล่าวตอ้งอา้งอิงเหตุการณ์หรือการกระทาํท่ีไม่อยูใ่นอาํนาจควบคุม
ของบุคคลใด ๆ  
 (ข) กาํหนดใหบ้ริษทั ตอ้งเรียกใหมี้การใชสิ้ทธิเม่ือมีเหตุการณ์ 
ท่ีกาํหนดไว ้
 (ค) มีมาตรการท่ีเพียงพอซ่ึงทาํใหผู้ถื้อ warrant ในทอดต่อ ๆ ไป 
ทราบถึงขอ้กาํหนดดงักล่าว 
 (2) กาํหนดเหตุและเง่ือนไขในการปรับสิทธิในกรณีดงัต่อไปน้ีพร้อมกบั
ระบุวิธีการคาํนวณ 
 (ก) เม่ือมีการเปล่ียนแปลง par value หุน้ของบริษทั อนัเป็นผลมาจาก
การรวมหุน้หรือแบ่งแยกหุน้ 
 (ข) เม่ือบริษทัเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาท่ีตํ่ากวา่ราคาตลาด7 
 (ค) เม่ือบริษทัเสนอขาย CD หรือ warrant ในราคาท่ีตํ่ากวา่ราคาตลาด7 

 (ง) เม่ือบริษทัจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุน้ท่ีออกใหม่
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
 (จ) เม่ือบริษทัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซ่ึงเกินกวา่อตัราท่ีระบุไวใ้น
ขอ้กาํหนดสิทธิ 
 (ฉ) เม่ือมีกรณีอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกบั (ก) ถึง (จ) ท่ีทาํใหผ้ล
ประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ท่ีผูถื้อ warrant จะไดรั้บเม่ือมีการใชสิ้ทธิดอ้ยไปกวา่เดิม 
 กรณีการปรับสิทธิตามขอ้ (ข) และ (ค) บริษทัไดร้ะบุส่วนลดจากราคา
ตลาด พร้อมกบัวิธีการคาํนวณราคาเสนอขายและราคาตลาดในขอ้กาํหนดสิทธิแลว้ 
 ทั้งน้ี หากบริษทัจะไม่ดาํเนินการปรับสิทธิเม่ือเกิดเหตุการณ์ตาม  
(ก)-(ฉ) บริษทัไดรั้บผอ่นผนัจากสาํนกังานก่อนการเสนอขายแลว้ ตามหนงัสือ
ท่ี____-_____ ลงวนัท่ี _______-______________ 

 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ไม่มีขอ้กาํหนด
ใหบ้ริษทั
สามารถเรียกให้
ผูถื้อ warrant ใช ้
สิทธิก่อนครบ
กาํหนด 

 
 
 
 
ขอ้ 1.3 
หนา้ท่ี 9 -14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
7
  คือ การเสนอขายหลกัทรัพยโ์ดยมีราคาเสนอขายตํ่ากวา่ราคาตลาดเกิน 10% โดยมีวธีิการคาํนวณราคาเสนอขายและราคา
ตลาดตามหมายเหตุ 1  
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Checklist 

ครบถ้วน 
ตามเกณฑ์ 

เอกสาร 
อ้างองิ 

(ข้อ/หน้า) 

5. การดําเนินการภายหลงัการเสนอขาย warrant  ขอ้กาํหนดสิทธิฯ 

 5.1 บริษทัระบุไวใ้นการเสนอขาย warrant วา่ จะปรับสิทธิโดยวิธีใดวิธีหน่ึง
ดงัน้ี 
  (1) ปรับราคาและอตัราการใชสิ้ทธิ หรือ 
  (2) ปรับราคาใชสิ้ทธิ ควบคู่กบัการออก warrant ใหม่ทดแทนการปรับ
อตัราการใชสิ้ทธิ 
  ทั้งน้ี หากบริษทัตอ้งออกหุน้รองรับเพิ่มเติม บริษทัตอ้งยืน่มติท่ีประชุม 
ผูถื้อหุน้ท่ีอนุมติัใหอ้อกหุน้รองรับการปรับสิทธินั้นอยา่งเพียงพอต่อสาํนกังาน 
ก่อนการปรับสิทธิ จึงจะถือวา่บริษทัไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้รองรับ 

/ 
 
/ 
/ 

ขอ้ 1.3 
หนา้ท่ี 9 -14 
(ก) – (ฉ) 
(ฎ) 
 

 5.2 บริษทัระบุไวใ้นการเสนอขาย warrant วา่จะไม่ขยายอาย ุwarrant  
และไม่แกไ้ขเปล่ียนแปลงราคาและอตัราการใชสิ้ทธิ เวน้แต่จะเป็นการปรับสิทธิ
ตามท่ีกาํหนดในขอ้ 4.4 (2)  

/ ขอ้ 1.3 (ญ) 
หนา้ท่ี 14 
 

 
 บริษัทขอเรียนว่า  บริษัทรับทราบและเข้าใจเ ง่ือนไขท่ีต้องปฏิบัติตามท่ีประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนเก่ียวกบัการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขาย warrant และหุน้
รองรับทุกประการ  ทั้ งน้ี ในการแก้ไขเพ่ิมเติมขอ้กาํหนดตาม warrant ภายหลังการเสนอขาย  
บริษทัจะดาํเนินการให้เป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ และจะไม่ดาํเนินการให้ขดัหรือ
แยง้กบัขอ้กาํหนดตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนดงักล่าว โดยบริษทัจะแจง้การแกไ้ข
เพิ่มเติมนั้นเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้สํานักงานทราบภายใน 15 วนันับแต่วนัท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม  
และขอรับรองว่าขอ้มูลท่ีระบุไวใ้นรายการขา้งตน้และเอกสารท่ีแนบมาพร้อม checklist น้ีถูกตอ้ง
และตรงต่อความจริงทุกประการ 
 

ลงช่ือ  __________________________ 
          ( ____นายจอมทรัพย ์โลจายะ______) 

 

ในฐานะกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั พร้อมประทบัตราบริษทั (ถา้มี)  

 



6 
หมายเหตุ 1 
การเสนอขายหลกัทรัพย์ทีอ่อกใหม่ในราคาตํ่า หมายถึง การเสนอขายหลกัทรัพยใ์นกรณีใดกรณีหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี   
  1. การเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาตํ่า หมายถึง การเสนอขายหุน้ โดยกาํหนดราคา
เสนอขายตาม 1 ใหมี้ส่วนลดจากราคาตลาดเกินกวา่ 10% 
  2. การเสนอขาย warrant ในราคาตํ่า หมายถึง การเสนอขาย warrant และหุน้รองรับ  
โดยกาํหนดราคาเสนอขายตาม 1 ใหมี้ส่วนลดจากราคาตลาดเกินกวา่ 10% 
  3. การเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ (“CD”) ในราคาตํ่า หมายถึง การเสนอขาย CD  
โดยกาํหนดราคาเสนอขายตาม 1 ใหมี้ส่วนลดจากราคาตลาดเกินกวา่ 10% 
 
1. การคาํนวณราคาเสนอขาย 

1.1 กรณีเสนอขายหุน้ ใหใ้ชร้าคาเสนอขายต่อผูล้งทุน 
1.2 กรณีเสนอขาย warrant ใหใ้ชร้าคาเสนอขาย warrant บวกราคาใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 

  1.3  กรณีเสนอขายหุน้ควบคู่ไปกบัใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ ใหค้าํนวณดงัน้ี 
((Ps) (Qs)) + ((Pw)(Qw)) + ((Ep)( Qx))  
                        Qs +  Qx 

  ทั้งน้ี โดยท่ี 
  Ps   =  ราคาเสนอขายหุน้ 
  Qs  =  จาํนวนหุน้ท่ีเสนอขายควบคู่ไปกบั warrant 
  Pw =  ราคาเสนอขาย warrant 
  Qw =  จาํนวน warrant ท่ีเสนอขายควบคู่ไปกบัหุน้ 
  Ep  =  ราคาใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้ตาม warrant 
  Qx  =  จาํนวนหุน้ท่ีจะไดรั้บจากการใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้ตาม Qw 
 1.4 กรณีเสนอขาย CD ใหใ้ชร้าคาเสนอขาย CD หารดว้ยอตัราแปลงสภาพ 
 

2. การคาํนวณราคาตลาด ใหใ้ชร้าคาหน่ึงราคาใดดงัต่อไปน้ี   
  2.1 ราคาตลาดถัวเฉลีย่ถ่วงนํา้หนักของหุน้ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัทาํการติดต่อกนั  
แต่ไม่เกิน 15 วนัทาํการติดต่อกนั ก่อนวนักาํหนดราคาเสนอขาย 
   (1) ราคาท่ีนาํมาถวัเฉล่ียสามารถใชร้าคาปิดหรือราคาเฉล่ียของการซ้ือขายหุน้ 
ในแต่ละวนักไ็ด ้
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  (2) วนักาํหนดราคาเสนอขาย ใหเ้ป็นวนัใดวนัหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  (ก) วนัท่ีคณะกรรมการมีมติใหเ้สนอวาระต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อขออนุมติัให้
บริษทัเสนอขาย warrant และหุน้รองรับในราคาตํ่า  

 (ข) วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาตํ่า 
  (ค) วนัแรกท่ีเสนอขายต่อผูล้งทุน 
  (ง) วนัท่ีผูล้งทุนมีสิทธิซ้ือหุน้ตาม warrant    
   ทั้งน้ี หากไม่ใชร้าคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้ตลาดตามขอ้ 2.1 ใหร้ะบุความ
เหมาะสมและเหตุผลของการไม่เลือกใชร้าคาตลาดดงักล่าวใหช้ดัเจนดว้ย 
 2.2 ราคาท่ีกาํหนดโดยผา่นการวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัความตอ้งการซ้ือและความตอ้งการ
ขายหุน้ท่ีออกใหม่ของบริษทั เช่น การสาํรวจความตอ้งการซ้ือหลกัทรัพย ์(book building) เป็นตน้  
  2.3  ราคายติุธรรมท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยูใ่นบญัชีรายช่ือท่ีสาํนกังานให้
ความเห็นชอบ  ทั้งน้ี ใหเ้ปิดเผยสมมติฐานสาํคญัท่ีใชป้ระกอบการคาํนวณราคาตลาดใหเ้พยีงพอ
และชดัเจนดว้ย 
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เอกสารทีต้่องจัดส่งพร้อมกบั checklist การเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้น (“warrant”) 
และหุ้นทีอ่อกใหม่เพือ่รองรับwarrant (“หุ้นรองรับ”)  ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น 

 

เอกสารทีต้่องจัดส่งพร้อมกบั checklist มี/ไม่มี หมายเหตุ 
1. รายงานผลการเสนอขาย warrant และหุน้รองรับ มี  
2. หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ท่ีขออนุมติัใหอ้อกและเสนอขาย 

warrant และหุน้รองรับ 
มี  

3. มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ท่ีอนุมติัใหอ้อกและเสนอขาย warrant  
 และหุน้รองรับ 

มี  

4. ขอ้กาํหนดสิทธิ warrant มี  
5. รายละเอียดการคาํนวณจาํนวนหุน้รองรับ มี  
6. รายละเอียดการคาํนวณ dilution effect มี  
7. หนงัสือสาํนกังานแจง้การผอ่นผนัการออก warrant ในสดัส่วน 
 ท่ีมากกวา่ 50% (ถา้มี) 

ไม่มี  

8. หนงัสือสาํนกังานแจง้การผอ่นผนัใหบ้ริษทัไม่ตอ้งดาํเนินการ 
 ปรับสิทธิเม่ือเกิดเหตุการณ์ตามท่ีประกาศกาํหนด (ถา้มี) 

ไม่มี  

 

หมายเหตุ    
(1) เอกสารขา้งตน้ตอ้งใหก้รรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทัเป็นผูล้งนามรับรองความถูกตอ้งของ 
เอกสารทุกหนา้ พร้อมประทบัตราบริษทั (ถา้มี) 
(2) การรายงานผลการเสนอขาย warrant และหุน้รองรับ ใหร้ายงานผลการขายภายใน 15 วนันบัแต่ 
วนัปิดการเสนอขาย (มาตรา 64 แห่ง พรบ.หลกัทรัพย ์และประกาศวา่ดว้ยการยกเวน้การยืน่แบบ filing) 
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รายละเอยีดการคาํนวณจํานวนหุ้นรองรับ 
วิธีการคาํนวณสดัส่วนจาํนวนหุน้รองรับ   
= [(จาํนวนหุน้รองรับ Warrant ท่ีเสนอขายในคร้ังน้ี) +(จาํนวนหุน้รองรับWarrant ท่ีเสนอขายใน
คร้ังอ่ืน ซ่ึงไม่รวมหุน้ท่ีจดัไวร้องรับ ESOP-warrant)] / (จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ
บริษทัซ่ึงรวมจาํนวนหุน้ท่ีจะออกใหม่อ่ืนท่ีบริษทั จะเสนอขายควบคู่กบั warrant ในคร้ังน้ี) 
 
โดยท่ี 

 จาํนวนหุน้รองรับWarrant ท่ีเสนอขายในคร้ังน้ี   =  5,469,893,121 หุน้ 
 จาํนวนหุน้รองรับWarrant ท่ีเสนอขายในคร้ังอ่ืน   =    0 หุน้ 

ซ่ึงไม่รวมหุน้ท่ีจดัไวร้องรับ ESOP-warrant 
 จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั  =  27,349,465,607 หุน้ 
 จาํนวนหุน้ท่ีจะออกใหม่อ่ืนท่ีบริษทัจะเสนอขาย  =      0 หุน้ 

ควบคู่กบั warrant ในคร้ังน้ี 
 

ดงันั้น 
 สดัส่วนจาํนวนหุน้รองรับ  =  (5,469,893,121+0) หุน้ /  

(27,349,465,607+0) หุน้ 
=  20% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

ผลกระทบทีมี่ต่อผู้ถือหุ้นเดมิ 
เน่ืองจากเป็นการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) 
ดงันั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ 
อยา่งไรกต็าม หากมีการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ ครบถว้นโดยบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ผูถื้อหุน้เดิมทั้งจาํนวน จะมี
ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้เดิมภายหลงัจากการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนทั้งจาํนวนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมในคร้ังน้ีแลว้ ในกรณี
ดงัต่อไปน้ี 
 

1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 
 

 จาํนวนหุน้รองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี 
จาํนวนหุน้ paid-up + จาํนวนหุน้รองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี 

 5,469,893,121 
27,349,465,607+5,469,893,121 

 ร้อยละ 16.67 
 

2. การลดลงของกาไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution: EPS Dilution) 
 

(EPS ก่อนเสนอขาย –EPS หลงัเสนอขาย) / EPS ก่อนเสนอขาย 
โดย EPS ก่อนเสนอขาย = กาํไรสุทธิ/จาํนวนหุน้ paid-up 
522,212,626.23 บาท / 27,349,465,607 หุน้ = 0.019 บาทต่อหุน้ 
และ EPS หลงัเสนอขาย  = กาํไรสุทธิ/(จาํนวนหุน้ paid-up + จาํนวนหุน้รองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี) 
522,212,626.23 บาท / (27,349,465,607+ 5,469,893,121หุน้)  
0.016 บาทต่อหุน้ 
กาํไรสุทธิท่ีใชใ้นการคาํนวณคือกาํไรสุทธิยอ้นหลงั 12 เดือน (งวด 1 ม.ค. 2559 ถึง 
31 ธ.ค. 2559) ซ่ึงเท่ากบั 522,212,626.23 บาท 
 
ดงันั้นการลดลงของกาํไรสุทธิต่อหุน้ (EPS Dilution) 
= (0.019 – 0.016) / 0.019 
= ร้อยละ 16.67 

 
 


