
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ข้อก าหนดวา่ด้วยสิทธิและหนา้ที่ของผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิและ 
ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธทิี่จะซื้อหุ้นสามญั 

 
บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3  

(OCEAN-W3) 
 

จ านวน 603,224,519 หน่วย อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ 3 ปี ครบก าหนดวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2565 
ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท 

โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ 
และก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทท่ีมีสิทธิได้รับจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ : วันท่ี 30 มกราคม 2562 
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ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท  
โอเชี่ยน คอมเมิรช จ ากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 3 (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ” หรือ “OCEAN-W3”) 

ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โอเช่ียน คอมเมิรช จ ากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 3 (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ” 
หรือ “OCEAN-W3”) ออกโดยบริษัท โอเช่ียน คอมเมิรช จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “OCEAN” หรือ “ผู้ออกใบส าคัญ 
แสดงสิทธิ”) ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2562 ในวันท่ี 15 มกราคม 2562 

ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะได้รับสิทธิตามท่ีได้ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิ โดยผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ และ 
ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะต้องผูกพันตามข้อก าหนดสิทธิทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิได้รับทราบและ
เข้าใจข้อก าหนดต่าง ๆ ในข้อก าหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้ว รวมท้ังเห็นชอบกับการแต่งตั้งนายทะเบียน และข้อก าหนดต่าง ๆ ใน
สัญญาการแต่งตั้งนายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญบริษัท โอเช่ียน คอมเมิรช จ ากัด (มหาชน) ท้ังนี ้ 
ผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิจะจัดให้มีการเก็บรักษาส าเนาข้อก าหนดสิทธิ  และส าเนาของสัญญาการแต่งตั้งนายทะเบียนไว้ ณ 
ส านักงานใหญ่ของผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิและส านักงานของนายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิ เพ่ือให้ผู้ถือใบส าคัญ  
แสดงสิทธิขอตรวจสอบส าเนาข้อก าหนดสิทธิได้ในวันและเวลาท าการของผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ ณ ส านักงานใหญ่ เลขท่ี 
148/1 ซอยรามอินทรา 14 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230 โทรศัพท์ 02-943-6663-4 โทรสาร 02-
943-6343 และ 02-943-7740 

1. ค าจ ากัดความ 

ค าและข้อความต่าง ๆ ท่ีใช้อยู่ในข้อก าหนดสิทธิให้มีความหมายดังต่อไปนี้ 

ข้อก าหนดสิทธิ : ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิ และหน้าท่ีของผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิส าหรับใบส าคัญแสดงสิทธิ ท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โอเ ช่ียน  
คอมเมิรช จ ากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 3 (“OCEAN-W3”) 

ใบส าคัญแสดงสิทธิ : ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท โอเช่ียน คอมเมิรช จ ากัด (มหาชน) 
ครั้งท่ี 3 ชนิดระบุช่ือผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้  ท่ี เสนอขายให้แก่ 
ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 

ใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ : ใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท โอเช่ียน คอมเมิรช จ ากัด 
(มหาชน) ครั้งท่ี 3 ท่ีออกให้โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

นายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด  หรือบุคคลอื่นใดหรือนิติบุคคล
อื่นท่ีด าเนินกิจการรับฝากหลักทรัพย์ได้ตามกฎหมาย ท่ีคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง
ให้เป็นนายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิ 

ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ : ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท โอเช่ียน คอมเมิรช จ ากัด 
(มหาชน) และให้รวมถึงผู้ถือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของ 
บริษัท โอเช่ียน คอมเมิรช จ ากัด (มหาชน) 
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บริษัท  ห รือ  OCEAN หรือ  
ผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ 

: บริษัท โอเช่ียน คอมเมิรช จ ากัด (มหาชน) 

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด  

หุ้นรองรับ 

 

: หุ้นสามัญออกใหม่ของ บริษัท โอเช่ียน คอมเมิรช จ ากัด (มหาชน) ท่ีจัดไว้เพ่ือรองรับ
การใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ ครั้งท่ี 3 

วันท าการ : วันท่ีธนาคารพาณิชย์โดยท่ัวไปเปิดท าการในกรุงเทพฯ ซึ่งมิใช่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ 

ประกาศ ทจ. 34/2551  : ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ.  34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและ 
การอนุญาตให้เสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นท่ีออกใหม่และหุ้นท่ีออกใหม่
เพ่ือรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิ ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2551 (และท่ีได้มีการแก้ไข
เพ่ิมเติม) 

ส านักงาน ก.ล.ต. : ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ตลาดหลักทรัพย์ หรือ ต.ล.ท.  : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สมุดทะเบียนผู้ถือใบส าคัญแสดง
สิทธิ 

: สมุดทะเบียน หรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับใบส าคัญ
แสดงสิทธิและผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ เช่น ช่ือและท่ีอยู่ของใบส าคัญแสดงสิทธิ 
การโอน การจ าน า การอายัด การออกใบส าคัญแสดงสิทธิใหม่ตามหลักเกณฑ์ท่ี
ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์และประกาศของ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ีเกี่ยวข้อง 

สิทธิในใบส าคัญแสดงสิทธิ : สิทธิท้ังปวงในใบส าคัญแสดงสิทธิอันรวมถึง แต่ไม่จ ากัดเฉพาะสิทธิท่ีจะซื้อหุ้ น
สามัญออกใหม่ของบริษัท สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และสิทธิในการลงคะแนน
เสียงในการประชุมผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ในการได้รับค่าเสียหายในกรณีท่ีหุ้น
รองรับไม่เพียงพอ 

หุ้น : หุ้นสามัญท่ีออกใหม่ของบริษัท โอเช่ียน คอมเมิรช จ ากัด (มหาชน) 

ระบบ SETSMART/ELCID : ระบบบริการข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2. ลักษณะส าคัญของใบส าคัญแสดงสิทธิ 

2.1 รายละเอียดเกี่ยวกับใบส าคัญแสดงสิทธิ 

ประเภทหลักทรัพย์ท่ีเสนอขาย : ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท โอเช่ียน คอมเมิรช จ ากัด 
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(มหาชน) ครั้งท่ี 3 (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 3” หรือ “OCEAN-W3”) 

ชนิด : ระบุช่ือผู้ถือ และเปลี่ยนมือได้ 

จ านวนท่ีออกและเสนอขาย : 603,224,519 หน่วย 

จ านวนหุ้นท่ีออกเพ่ือรองรับใบส าคัญ
แสดงสิทธิ 

: 603,224,519 หุ้น (มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท) คิดเป็นร้อยละ 50  จากการ
ค านวณ 603,224,519 /1,206,449,039 

ลักษณะการเสนอขาย : จัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วน
การถือหุ้น (Right Offering) ในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิม : 1 ใบส าคัญแสดงสิทธิ 
(กรณีมีเศษให้ปัดท้ิง) โดยก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการจัดสรร
ใบส าคัญแสดงสิทธิ (Record date) วันท่ี 30 มกราคม 2562 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0.00 บาท  

วันท่ีออกใบส าคัญแสดงสิทธิ : 14 กุมภาพันธ์ 2562 

อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ : 3 ปีนับจากวันท่ีออกใบส าคัญแสดงสิทธิ 

อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ : ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลง
ในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) 

ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ : 1.00 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการ
ปรับสิทธิ) 

วันใช้สิทธิ : ตลอดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิ
ตามใบส าคัญแสดงสิทธิได้ครั้งเดียวในวันท่ีใบส าคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 
ปีนับแต่วันท่ีออกใบส าคัญแสดงสิทธิ ได้แก่ วันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2565 และ
ในกรณีวันใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดท าการของบริษัทให้เลื่อนวัน
ก าหนดใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันเปิดท าการสุดท้ายก่อนหน้าวันก าหนดใช้สิทธิ
ดังกล่าว 

(รายละเอียดปรากฏในข้อ 2.2 วิธีการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อ
หุ้น) 

วันครบก าหนดการใช้สิทธิ : วันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2565 

ตลาดรองของใบส าคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะน าใบส าคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
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ตลาดรองของหุ้นสามัญท่ีเกิดจากการใช้
สิทธิ 

: บริษัทจะน าหุ้นสามัญท่ีเกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิเข้า  
จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น : เนื่องจากใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีออกในครั้งนี้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จึงไม่มีผลกระทบต่อ 
ผู้ถือหุ้น ณ วันท่ีออกใบส าคัญแสดงสิทธิ 

อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทตาม  
ใบส าคัญแสดงสิทธิครบถ้วนท้ังจ านวน และผู้ใช้สิทธิตามใบส าคัญ  
แสดงสิทธิดังกล่าวไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจะได้รับ
ผลกระทบ (Dilution Effect) ดังน้ี 

1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 

หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนครบตามใบส าคัญแสดงสิทธิ  
ท้ังจ านวนและผู้ใช้สิทธิไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะท าให้สัดส่วน  
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงเท่ากับร้อยละ 33.33* 

* ค านวณจากจ านวนหุ้นรองรับท่ีออกในครั้งนี้จ านวน 603,224,519 หุ้น 
หารด้วยผลบวกของ (1) จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัท 
จ านวน 1,206,449,039 หุ้น กับ (2) จ านวนหุ้นรองรับท่ีออกในครั้งน้ี 

Control Dilution =             จ านวนหุ้นรองรับท่ีออกในครั้งนี ้

                              จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว + จ านวนหุ้นท่ีรองรับครั้งนี้ 

ร้อยละ 33.33       =                          603,224,519 

                                       (1,206,449,039 + 603,224,519) 

2. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 

การออกใบส าคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของ 
บริษัท (Price Dilution) เท่ากับร้อยละ 27.12 เนื่องจากราคาการใช้สิทธิ
ตามใบส าคัญแสดงสิทธิท่ี 1 บาทต่อหุ้น เป็นราคาท่ีต่ ากว่าราคาตลาด
ก่อนการเสนอขายซึ่งค านวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันท่ี
คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้ง
ท่ี 1/2562 เพ่ือพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใช้
สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ คือ ระหว่างวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2561 ถึง
วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งมีราคาเท่ากับ 5.42 บาท บาทต่อหุ้น 

Price Dilution         =    (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย*) 

                                                       ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
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ร้อยละ 27.12          =           5.42 - 3.95  

            5.42 

*ราคาตลาดหลังการเสนอขาย ค านวณจาก 

(ราคาตลาด x จ านวนหุ้นช าระแล้ว) + (ราคาใช้สิทธิ x จ านวนหุ้นรองรับทีอ่อกในครั้งนี้) 

(จ านวนหุ้นช าระแล้ว + จ านวนหุ้นรองรับทีอ่อกในครั้งนี้) 

ราคาหลังเสนอขาย = (5.42 x 1,206,449,039) + (1.00 x 603,224,519) 

                 (1,206,449,039 + 603,224,519) 

   = 3.95 

เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพ่ือรองรับ
การปรับสิทธิ 

 เม่ือมีการปรับราคาการใช้สิทธิหรืออัตราส่วนการใช้สิทธิตามเงื่อนไขใน  
การปรับสิทธิตามท่ีก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธินี้ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ตามท่ี
ระบุในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศ ทจ. 34/2551 

2.2 วิธีการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น 

2.2.1 วันก าหนดการใช้สิทธิ 

ตลอดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิได้ครั้ง
เดียวในวันท่ีใบส าคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปีนับแต่วันท่ีออกใบส าคัญแสดงสิทธิ ได้แก่ วันท่ี 13 
กุมภาพันธ์ 2565 และในกรณีวันใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดท าการของบริษัท ให้เลื่อนวันก าหนดใช้สิทธิ
ดังกล่าวเป็นวันเปิดท าการสุดท้ายก่อนหน้าวันก าหนดใช้สิทธิดังกล่าว 

2.2.2 การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 

ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญท้ังหมดหรือ
บางส่วนได้ 

2.2.3 ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ 

            - การแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิการซื้อหุ้นสามัญ 

ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจ านงใน
การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิ ระหว่างเวลา 09.00 – 15.30 น. ของวันท าการของบริษัท 
ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันครบก าหนดการใช้สิทธิตามข้อ 2.2.1 (“ระยะเวลาการแจ้งความจ านงใน
การใช้สิทธิ”) ในกรณีท่ีวันครบก าหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดท าการของบริษัท ให้เลื่อนวันครบ
ก าหนดการใช้สิทธิดังกล่าว เป็นวันท าการสุดท้ายก่อนหน้าวันครบก าหนดการใช้สิทธิดังกล่าว 
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การแจ้งข่าวเกี่ยวกับการใช้สิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ และระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ 
บริษัทจะแจ้งรายละเอียดดังกล่าวอย่างน้อย 5 วันท าการก่อนระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิใน
ระบบ SET SMART / ELCID และบริษัทจะส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ตามรายช่ือ
ท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิ
ครั้งสุดท้าย ภายใน 21 วันก่อนวันครบก าหนดการใช้สิทธิ นอกจากนี้ บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนพักการ
โอนใบส าคัญแสดงสิทธิ 21 วันก่อนวันครบก าหนดการใช้สิทธิ ในกรณีท่ีวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอน
ใบส าคัญแสดงสิทธิวันแรกตรงกับวันหยุดท าการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เลื่อนวันปิด
สมุดทะเบียนวันแรกดังกล่าวเป็นวันท าการก่อนหน้า และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะท าการขึ้น
เครื่องหมายห้ามการซื้อขาย (SP) ล่วงหน้า 2 วันท าการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบส าคัญแสดง
สิทธิครั้งสุดท้าย  

2.2.4 นายทะเบียนของใบส าคัญแสดงสิทธิ 

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) 
                             เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดงเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
                             โทรศัพท์ : (66) 2009 9382 
                             โทรสาร :  (66) 2009 9001 

TSD Call center : (66) 2009 9999 
Website : www.tsd.co.th 

นายทะเบียนของใบส าคัญแสดงสิทธิ จะรับผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ซึ่งใน
สมุดทะเบียนจะต้องประกอบด้วย ช่ือและนามสกุลจริง สัญชาติ และท่ีอยู่ของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ และ
รายละเอียดอื่น ๆ ท่ีศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะก าหนด ในกรณีท่ีข้อมูลไม่ตรงกัน จะถือว่าข้อมูลท่ีปรากฏอยู่
ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ เป็นข้อมูลท่ีถูกต้อง 

นายทะเบียนมีหน้าท่ีจะต้องออกใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีฝากไว้กับ  
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และจะต้องลงช่ือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิแทนใน  
สมุดทะเบียนผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธินั้น และนายทะเบียนจะออกใบส าคัญแสดงสิทธิหรือออกใบรับเพ่ือใช้
แทนใบส าคัญแสดงสิทธิตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนดให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 

นายทะเบียนมีหน้าท่ีตามสัญญาการแต่งตั้งนายทะเบียนท่ีจะต้องจัดท าและเก็บรักษาสมุดทะเบียน  
ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิไว้จนกว่าใบส าคัญแสดงสิทธิท้ังหมดจะมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นรองรับของบริษัทหรือ
จนกว่าครบก าหนดอายุใบส าคัญแสดงสิทธิ (แล้วแต่กรณี) 

ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิมีหน้าท่ีในการแจ้งการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อผิดพลาดในรายละเอียดใน 
การลงบันทึกสมุดทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิ และนายทะเบียนจะท าการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข
ข้อผิดพลาดดังกล่าวต่อไป 
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บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนนายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยจะส่งจดหมายลงทะเบียนแจ้งให้แก่
ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันท่ี
เปลี่ยนแปลงนายทะเบียนของใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยแจ้งผ่านระบบ SET SMART / ELCID และแจ้งให้
ส านักงาน ก.ล.ต.  ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เช่นกัน รวมท้ังบริษัทจะด าเนินการจัดส่ง 
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้กับผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย 

2.2.5 สถานท่ีติดต่อในการใช้สิทธิ 

ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
บริษัท โอเช่ียน คอมเมิรช จ ากัด (มหาชน)  
เลขท่ี 148/1 ซอยรามอินทรา 14 ถนนรามอินทรา  
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 
โทรศัพท์ 02-943-6663-4 โทรสาร 02-943-6343 และ 02-943-7740 
Website : www.dussthai.com 

2.2.6 ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ สามารถขอรับใบแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซื้อ
หุ้นสามัญได้ท่ีบริษัท ในระหว่างระยะเวลาแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ 

2.2.6.1 ในกรณีท่ีเป็นใบส าคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น  (Scripless) ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ี
ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจ านงและกรอกแบบค าขอ เพ่ือขอถอนใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือ
เพ่ือให้ออกใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ ตามท่ีตลาดหลักทรัพย์ก าหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์
ท่ีท าหน้าท่ีเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว  
จะด าเนินการแจ้งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพ่ือขอถอนใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญ
แสดงสิทธิ น าไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญกับบริษัท เพ่ือด าเนินการใช้
สิทธิตามท่ีระบุไว้ข้างต้น 

2.2.6.2 ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ ท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซื้ อหุ้นสามัญ
จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ โดยด าเนินการและส่งเอกสาร 
ดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทตามสถานท่ีข้างต้น 

(ก) ใบแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญท่ีได้กรอกข้อความถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วน
ทุกรายการ 

(ข) ใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ ตามแบบท่ีตลาดหลักทรัพย์ก าหนด ซึ่ง 
ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิลงลายมือช่ือผู้โอนด้านหลัง  ตามจ านวนท่ีระบุอยู่ในใบแจ้ง 
ความจ านงการใช้สิทธิ และหนังสือมอบอ านาจให้ผู้อื่นมารับใบส าคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่ 
ส าหรับใบส าคัญแสดงสิทธิท่ียังมิได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี) 
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(ค) ช าระเงินตามจ านวนในการใช้สิทธิ ตามท่ีระบุในใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 
โดยผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ ท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซื้อ  
หุ้นสามัญจะต้องช าระเป็น เงินสด เช็ค ดร๊าฟท์ ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือค าสั่งจ่ายเงินธนาคาร 
ท่ีสามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 2 วันท าการนับจากวันใช้สิทธิ  
โดยขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย บัญชี “บริษัท โอเช่ียน  คอมเมิรช  จ ากัด (มหาชน)” “ Ocean 
Commerce Public Company Limited ” ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขท่ีบัญชี182-2-25498-1
ธนาคารทหารไทย   จ ากัด (มหาชน)  สาขาทองหล่อ     ท้ังน้ี การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว
จะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือบริษัทได้เรียกเก็บเงินจ านวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากเรียกเก็บเงิน
ไม่ได้ด้วยเหตุผลใด ๆ ท่ีมิได้เกิดจากบริษัทให้ถือว่าผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนา
ยกเลิก และบริษัทตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการขอใช้สิทธิในครั้งนั้น แต่ท้ังนี้ไม่เป็นการตัด
สิทธิท่ีจะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในครั้งต่อไป เว้นแต่เป็นการยกเลิกการใช้สิทธิในครั้งสุดท้าย  
ให้ถือว่าหมดสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวอีกต่อไป  ผู้ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิจะเป็นผู้รับภาระค่าอากรแสตมป์ท่ีเกิดขึ้น อัน
เนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิเพ่ือซื้อหุ้นสามัญ 

(ง) หลักฐานประกอบการจองซื้อ 

1. บุคคลสัญชาติไทย : ส าเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

2. บุคคลต่างด้าว : ส าเนาหนังสือเดินทางพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

3. นิติบุคคลในประเทศ : ส าเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอ านาจท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ใน
หนังสือรับรองบริษัทนั้น และเอกสารหลักฐานของ 
ผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือตาม 1. หรือ 2. พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

4. นิติบุคคลต่างประเทศ : ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary 
Public พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง และเอกสาร
หลักฐานของผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือตาม 1. หรือ 2. 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

2.2.6.3 จ านวนหน่วยของใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
จะต้องเป็นจ านวนเต็มเท่านั้น โดยอัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามัญ 1 หุ้น เว้นแต่การปรับสิทธิตามข้อ 3.3 

2.2.6.4 จ านวนหุ้นสามัญท่ีออกเม่ือมีการใช้สิทธิ  จะค านวณโดยการน าจ านวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่ง 
ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิได้ช าระตามท่ีกล่าวข้างต้น หารด้วยราคา
การใช้สิทธิในขณะท่ีมีการใช้สิทธินั้น โดยบริษัทจะออกหุ้นสามัญเป็นจ านวนเต็มไม่เกินจ านวน
หน่วยของใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ  คูณด้วยอัตราการใช้สิทธิ  
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หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิแล้ว ท าให้มีเศษเหลืออยู่จาก  
การค านวณดังกล่าว บริษัทจะไม่น าเศษดังกล่าวมาคิดค านวณและจะช าระเงินท่ีเหลือจากการใช้
สิทธิดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวันครบก าหนดการใช้สิทธิโดยไม่มีดอกเบ้ีย 

2.2.6.5 หากบริษัทได้รับหลักฐานใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ  หรือจ านวนเงินท่ี
บริษัทได้รับช าระไม่ครบตามจ านวนท่ีระบุไว้ในใบแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 
หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่าข้อความท่ีผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ 
กรอกลงในใบแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้น ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง  
ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ ต้องท าการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน
ระยะเวลาการแจ้งความจ านงใช้สิทธิ  หากผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญ 
แสดงสิทธิ ไม่ท าการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าการแจ้งความจ านง
ในการใช้สิทธิดังกล่าวสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และบริษัทจะจัดส่งเงินท่ีได้รับ และ 
ใบส าคัญแสดงสิทธิ คืนให้แก่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันครบก าหนด 
การใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบ้ียให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ  

ในกรณีท่ีผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ ช าระจ านวนเงินในการใช้สิทธิ
ไม่ครบถ้วน บริษัทมีสิทธิท่ีจะด าเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไปนี้ ตามท่ีผู้ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิเลือกไว้ในใบแจ้งความจ านง 

(ก) ถือว่าการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธินั้นสิ้นสภาพลง โดยไม่มีการใช้ หรือ 

(ข) ถือว่าจ านวนหุ้นสามัญท่ีจองซื้อมีจ านวนเท่ากับจ านวนท่ีจะได้รับตามจ านวนเงินใน  
การใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทได้รับช าระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิในขณะน้ัน หรือ 

(ค) ให้ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ ช าระเงินเพ่ิมเติมตามจ านวนท่ี
ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาแจ้งความจ านงในการใช้สิทธินั้น หากบริษัท
ไม่ได้รับเงินครบถ้วนตามจ านวนในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่า  
การแจ้งความจ านงในการใช้สิทธินั้นสิ้นสภาพลง โดยไม่มีการใช้สิทธิ 

ในกรณีตาม (ก) และ (ค) บริษัทจะส่งเงินท่ีได้รับไว้และใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส าคัญแสดงสิทธิ  ซึ่งบริษัทถือว่าไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าว คืนให้แก่ผู้ถือใบส าคัญ  
แสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวัน
ถัดจากวันครบก าหนดการใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบ้ีย 

ในกรณีตาม (ข) บริษัทจะส่งมอบใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิส่วนท่ี
เหลือในกรณีท่ีบริษัทถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางส่วนคืนให้แก่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือ
ใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันถัดจากวันครบ
ก าหนดการใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบ้ีย 
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2.2.6.6 เม่ือมีผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ ท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ กล่าวคือ ได้ส่งมอบ  
ท้ังใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ ใบแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซื้อ  
หุ้นสามัญ และช าระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ
หรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้  เว้นแต่จะได้รับ 
ความยินยอมจากบริษัท 

2.2.6.7 เม่ือพ้นก าหนดวันครบก าหนดการใช้สิทธิแล้ว แต่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญ
แสดงสิทธิ ยังมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการใช้สิทธิท่ีก าหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบส าคัญ
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธินั้น  ๆ สิ้นสภาพลง โดยไม่มีการใช้สิทธิ  และ 
ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ จะใช้สิทธิไม่ได้อีก เม่ือพ้นวันครบ
ก าหนดการใช้สิทธิ 

2.2.6.8 ในกรณีท่ีบริษัทไม่สามารถคืนเงินส่วนท่ีไม่ได้ใช้สิทธิให้กับผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส าคัญแสดงสิทธิ ได้ภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันถัดจากวันครบก าหนดการใช้สิทธ ิ 
ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิจะได้รับอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี 
โดยค านวณจากเงินส่วนท่ีไม่ได้รับการใช้สิทธินับตั้งแต่วันท่ีพ้นก าหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึง
วันท่ีผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิได้รับคืนเงินส่วนท่ีไม่ได้ใช้สิทธิ 

อย่างไรก็ดี หากบริษัทได้ท าการส่งเช็ค ดร๊าฟท์ ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือค าสั่งจ่ายเงินธนาคาร ซึ่ง
ขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะช่ือผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีระบุใน  
ใบแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้วโดยชอบ ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะไม่มีสิทธิ
เรียกร้องดอกเบ้ีย และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป 

2.2.6.9 ในกรณีท่ีผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ใช้สิทธิซื้อหุ้นรองรับไม่เต็มจ านวนท่ีตนมีสิทธิตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิ บริษัทจะไม่มีการออกใบส าคัญแสดงสิทธิใด ๆ อีก 

2.2.6.10 ในกรณีท่ีผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ ส่ งมอบใบส าคัญแสดงสิทธิ
เป็นจ านวนมากกว่าจ านวนท่ีประสงค์จะใช้สิทธิ บริษัทจะส่งใบส าคัญแสดงสิทธิใบใหม่ โดยมี
จ านวนของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีลดลงให้แก่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าว หากใบส าคัญแสดง
สิทธินั้นอยู่ในระบบใบหุ้น โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันใช้สิทธินั้น และ
จะท าการยกเลิกใบส าคัญแสดงสิทธิใบเก่า 

2.2.6.11 บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วของบริษัท ต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจ านวน
หุ้นสามัญท่ีออกใหม่ส าหรับการใช้สิทธิภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันท่ีบริษัทได้รับช าระค่าหุ้นตาม
จ านวนท่ีมีการใช้สิทธิ  ณ วันครบก าหนดการใช้สิทธิ  และบริษัทจะด าเนินการจดทะเบียน 
ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีได้ใช้สิทธินั้น เข้าเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ในสมุดทะเบียน  
ผู้ถือหุ้นตามจ านวนหุ้นสามัญท่ีค านวณได้จากการใช้สิทธินั้น 
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2.2.6.12 ในกรณีหุ้นสามัญท่ีส ารองไว้เพ่ือรองรับการใช้สิทธิท่ีไม่เพียงพอ บริษัทจะด าเนินการชดใช้
ค่าเสียหายท่ีเกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีไม่สามารถใช้สิทธิได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะ
ไม่ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีไม่สามารถใช้สิทธิได้ ถึงแม้ว่าจะมีหุ้นสามัญ
เพียงพอก็ตาม ในกรณีเช่น ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิต่างด้าวท่ีไม่สามารถใช้สิทธิเพราะถูกจ ากัด
สิทธิ ตามสัดส่วนการถือหุ้นท่ีระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท 

2.2.6.13 (ก) ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีเป็นบุคคลท่ีมิใช่สัญชาติไทยตามข้อบังคับบริษัท จะสามารถใช้
สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ เพ่ือซื้อหุ้นรองรับของบริษัทไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนได้
ภายใต้เงื่อนไขว่า เม่ือได้ใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิในวันใช้สิทธิ แล้วต้องไม่ท าให้ 
การถือหุ้นของบริษัทโดยบุคคลท่ีมิใช่สัญชาติไทยท้ังหมดขัดต่อข้อบังคับของบริษัท หรือ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลท่ีมิใช่สัญชาติไทย ซึ่ง ณ วันออก
ใบส าคัญแสดงสิทธิอยู่ท่ีร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นท่ีได้ออกจ าหน่ายแล้วท้ังหมดของบริษัท 

(ข) อย่างไรก็ดี หากข้อจ ากัดการถือหุ้นของบุคคลท่ีมิใช่สัญชาติไทยตาม (ก) ข้างต้นมีผลท าให้  
ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีเป็นบุคคลท่ีมิใช่สัญชาติไทย ซึ่งได้ใช้สิทธิตามวิธีการดังกล่าวมา
ครบถ้วน ไม่สามารถใช้สิทธิได้เต็มจ านวนท่ีระบุในหนังสือแสดงความจ านงในการใช้สิทธิ 
บริษัทจะอนุญาตให้ด าเนินการใช้สิทธิได้เพียงส่วนท่ีไม่ขัดต่อข้อจ ากัดการถือหุ้นข้างต้น
ภายใต้หลักการผู้แสดงความจ านงก่อนจะสามารถใช้สิทธิได้ก่อน (First Come, First Served) 
และบริษัทจะคืนใบส าคัญแสดงสิทธิและเงินส่วนท่ีไม่ได้ใช้สิทธิโดยไม่มีดอกเบ้ียให้แก่ 
ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีเป็นบุคคลท่ีมิใช่สัญชาติไทยดังกล่าว ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ภายใน 14 วัน นับแต่วันใช้สิทธินั้น 

หากในวันครบก าหนดการใช้สิทธิ ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีเป็นบุคคลท่ีมิใช่สัญชาติไทยไม่
สามารถใช้สิทธิ เนื่องจากข้อจ ากัดเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลท่ีมิใช่สัญชาติ
ไทยให้ถือว่าใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวหมดอายุลง โดยผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีเป็นบุคคลท่ี
มิใช่สัญชาติไทยดังกล่าว ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าชดใช้ใด ๆ จากบริษัท และบริษัทจะ
ไม่มีการช าระค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใด ๆ ให้แก่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจากการดังกล่าวท้ังสิ้น 

2.2.6.14 การออกและส่งมอบหุ้นสามัญออกใหม่ ช่ือท่ีจะระบุในหุ้นสามัญออกใหม่จะใช้ช่ือเดียวกันกับช่ือ
ท่ีปรากฏอยู่ในแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิ โดยบริษัทจะจัดส่งใบหุ้นไปยังผู้ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิ ตามท่ีอยู่ท่ีได้ระบุไว้ในแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับภายใน 15 วันนับจากวันใช้สิทธิ  อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจตกลงกับผู้ถือใบส าคัญ 
แสดงสิทธิล่วงหน้า ให้บริษัทเก็บใบหุ้นสามัญ ใบส าคัญแสดงสิทธิ ใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ  
เช็ค และเอกสารอื่น ๆ ไว้ท่ีบริษัทเพ่ือให้ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือตัวแทนมารับไปด้วยตัวเอง
ก็ได้ โดยจะต้องด าเนินการตามท่ีบริษัทก าหนด บริษัทอาจจะออกใบหุ้นในระบบใบหุ้น (Scrip) 
และระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) หากบริษัทจะออกหุ้นสามัญโดยระบบไร้ใบหุ้น บริษัทจะ
ด าเนินการเม่ือผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิได้แจ้งให้บริษัททราบว่า ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ยอมรับ
เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ให้กับผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิแล้ว โดยบริษัทจะส่งใบหุ้นสามัญเข้า
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ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิต้องระบุช่ือและบัญชีของบริษัท
สมาชิกของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ถูกต้องในแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และ
บริษัทจะส่งมอบหุ้นสามัญผ่านบัญชีฝากหลักทรัพย์ภายใน 7 วันท าการนับจากวันใช้สิทธิ 

2.2.7 การแก้ไขขั้นตอนการใช้สิทธิ 

ในกรณีท่ีตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตลอดจนหน่วยงานใดท่ีเกี่ยวข้องได้ออก
ประกาศ ระเบียบ หรือวิธีการปฏิบัติการใด ๆ ท่ีมีผลให้บริษัทต้องแก้ไขรายละเอียดขั้นตอนในการใช้สิทธิ
ตามข้อ 2.2.6 ให้บริษัทสามารถท าการแก้ไขขั้นตอนการใช้สิทธิให้สอดคล้องกับประกาศ ระเบียบ หรือ  
วิธีปฏิบัติดังกล่าวได้ และต้องแจ้งให้ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ นายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิ ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ และ ส านักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า 

3. หน้าท่ีของผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ 

ผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิมีหน้าท่ีท่ีจะต้องปฏิบัติตลอดอายุสัญญาของใบส าคัญแสดงสิทธิ ดังน้ี 

3.1. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดสิทธิ 

ผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิจะใช้ความพยายามอย่างดีท่ีสุด ในการประกอบธุรกิจให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และ
จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง รวมตลอดถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งต่าง ๆ ท่ีออกตามกฎหมาย 
และจะปฏิบัติตามข้อก าหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของข้อก าหนดสิทธิฉบับนี้โดยเคร่งครัดตลอดอายุของใบส าคัญ 
แสดงสิทธิ 

3.2. สิทธิของบริษัทในการเรียกให้ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิก่อนระยะเวลาท่ีก าหนดตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 

ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีบริษัทออกครั้งนี้ไม่มีข้อก าหนดให้บริษัทสามารถเรียกให้ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิก่อน
ระยะเวลาท่ีก าหนดตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 

3.3. เงื่อนไขการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ 

3.3.1 บริษัทต้องด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ ตลอดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ เม่ือเกิด
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้  ท้ังนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของ 
ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม 

(ก) เม่ือบริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าท่ีตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหรือ  
การแบ่งแยกหุ้นสามัญท่ีได้ออกแล้วของบริษัท 

(ข) เม่ือบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนท่ัวไป และ/หรือ บุคคลในวงจ ากัด 
ในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ท่ีค านวณได้ ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้น
สามัญของบริษัท” 
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(ค) เม่ือบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนท่ัวไป โดย
หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิซื้อหุ้น
สามัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญ โดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้น
สามัญท่ีจะออกใหม่เพ่ือรองรับสิทธิดังกล่าว ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของ
บริษัท” 

(ง) เม่ือบริษัทจ่ายปันผลท้ังหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท 

(จ) เม่ือบริษัทจ่ายปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัท หลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท ส าหรับการด าเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด  ๆ ระหว่าง 
อายุใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีออกในครั้งน้ี 

(ฉ) ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ใด ๆ อันท าให้ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ เสียสิทธิ
และผลประโยชน์ใด ๆ อันพึงได้ โดยท่ีเหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้อยู่ในข้อ (ก) ถึง (จ) 

ในกรณีท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญ และการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิท่ีจะ
ซื้อหุ้นสามัญ รวมท้ังวิธีการค านวณถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวตามท่ีระบุต่อไปนี้ ไม่ได้ท าให้ผลตอบแทน
ใด ๆ ท่ีผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิจะได้รับเม่ือมีการใช้สิทธิตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม โดยบริษัทจะด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ 
และอัตราการใช้สิทธิในกรณีต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นตามสูตรและวิธีการค านวณ ดังต่อไปนี้ 

(ก) เม่ือบริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าท่ีตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท  อันเป็นผลมาจากการรวมหรือ 
การแบ่งแยกหุ้นสามัญท่ีได้ออกแล้วของบริษัท 

บริษัทจะปรับราคาการใช้สิทธิอันเป็นผลมาจากการรวม หรือการแบ่งแยกหุ้นสามัญท่ีออกแล้วของ
บริษัท โดยจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าท่ีตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท 
เพ่ือให้ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ ได้รับหุ้นตามจ านวนท่ีค านวณได้ตาม
สูตรและประเภทเช่นเดียวกับหุ้นสามัญของบริษัทท่ีออกภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการค านวณ ดังน้ี 
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2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการค านวณ ดังน้ี 
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โดยท่ี  0Pr ice คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 
1Pr ice  คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง 
0Ratio คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 
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1Ratio  คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง 
0Par  คือ มูลค่าท่ีตราไว้ของหุ้นสามัญก่อนการเปลี่ยนแปลง 
1Par  คือ มูลค่าท่ีตราไว้ของหุ้นสามัญหลังการเปลี่ยนแปลง 

 
(ข) เม่ือบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนท่ัวไป และ/หรือ บุคคลในวงจ ากัด 

ในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ท่ีค านวณได้ ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้น
สามัญของบริษัท” 

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกท่ีผู้ซื้อหุ้นสามัญ
จะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ (วันแรกท่ีตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) 
ส าหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ้น
สามัญท่ีออกใหม่แก่ประชาชนท่ัวไป และ/หรือ บุคคลในวงจ ากัด แล้วแต่กรณี 

“ราคาเฉลี่ยของหุ้นสามัญท่ีออกใหม่”  ค านวณได้จาก จ านวนเงินท้ังสิ้นท่ีบริษัทจะได้รับจาก 
การเสนอขายหุ้น หักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการเสนอขายหลักทรัพย์ท่ีออกนั้น (ถ้ามี) หารด้วยจ านวน
หุ้นสามัญท้ังสิ้นท่ีออกใหม่ในครั้งน้ัน 

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” ได้ก าหนดไว้เท่ากับ “ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักต่อหุ้นของหุ้น
สามัญของบริษัท” โดยท่ี “ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง มูลค่า
การซื้อขายหุ้นสามัญท้ังหมดของบริษัท หารด้วยจ านวนหุ้นสามัญของบริษัทท่ีท าการซื้อขายท้ังหมดใน
ระหว่างระยะเวลา 15 วันท าการ (วันท่ีเปิดท าการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์) ติดต่อกันก่อนวันท่ีใช้ใน
การค านวณ 

ในกรณีท่ีไม่สามารถหา “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” เนื่องจากหุ้นสามัญของบริษัทไม่มี 
การซื้อขายในช่วงระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะท าการก าหนดราคายุติธรรมเพ่ือใช้ในการค านวณแทน 

“วันท่ีใช้ในการค านวณ” หมายถึง วันแรกท่ีผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญท่ี
ออกใหม่ ส าหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้กับผู้หุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอ
ขายหุ้นสามัญท่ีออกใหม่แก่ประชาชนท่ัวไป ส าหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายต่อประชาชนท่ัวไป  
และ/หรือ กรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด แล้วแต่กรณี  อนึ่ง ในกรณีท่ีมีการเสนอขาย
หุ้นสามัญพร้อมกันมากกว่า 1 ราคาเสนอขาย ภายใต้เงื่อนไขท่ีต้องจองซื้อด้วยกัน ให้ใช้ราคาเสนอขาย
ทุกราคามาค านวณราคาสุทธิต่อหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ แต่ในกรณีท่ีการเสนอขายดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้
เงื่อนไขท่ีจะต้องซื้อด้วยกัน ให้น าเฉพาะราคาเสนอขายท่ีต่ ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้น
สามัญของบริษัท” มาค านวณการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น 

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการค านวณ ดังน้ี 
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2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการค านวณ ดังน้ี 
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โดยท่ี  0Pr ice คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 
1Pr ice  คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง 
0Ratio คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 
1Ratio  คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง 

 MP  คือ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” 
A  คือ จ านวนหุ้นสามัญท่ีได้เรียกช าระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียน

ผู้ถือหุ้น เพ่ือสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ กรณีเสนอขาย  
หุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วันก่อนวันแรกของการเสนอขาย
หุ้นสามัญท่ีออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนท่ัวไป  
และ/หรือ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจ ากัด แล้วแต่กรณี 

B   คือ  จ านวนหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ ท้ังท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ 
เสนอขายให้แก่ประชาชนท่ัวไป และ/หรือ บุคคลในวงจ ากัด 

BX  คือ จ านวนเงินท่ีได้รับภายหลังจากการหักค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออก  
หุ้นสามัญท่ีออกใหม่ท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขาย
ให้แก่ประชาชนท่ัวไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 

(ค) เม่ือบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนท่ัวไป โดย
หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิซื้อ  
หุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญ) โดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของ
หุ้นสามัญท่ีจะออกใหม่เพ่ือรองรับสิทธิดังกล่าว ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของ
บริษัท” 

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกท่ีผู้ซื้อหุ้นสามัญ
จะไม่ได้รับการใช้สิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ท่ีออกใหม่ใด ๆ ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็น
หุ้นสามัญ (วันแรกท่ีตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR หรือ XW) ส าหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขาย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ท่ีออกใหม่ใด  ๆ ท่ีให้
สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญแก่ประชาชนท่ัวไป และ/หรือ ท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่
บุคคลในวงจ ากัด แล้วแต่กรณี 

“ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญท่ีออกใหม่” ค านวณได้จากจ านวนเงินท่ีได้รับจากการออกหลักทรัพย์
ใด ๆ ท่ีมีสิทธิในการแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ รวมกับเงินท่ีได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
นั้น ถ้ามีการใช้สิทธิท้ังหมด หารด้วยจ านวนหุ้นท้ังสิ้นท่ีต้องออกใหม่ เพ่ือรองรับการใช้สิทธินั้น 

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” และฐานของมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ ซึ่งจะเปรียบเทียบให้ใช้และมี
ความหมายเช่นเดียวกับ รายละเอียดในข้อ (ข) ข้างต้น 
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“วันท่ีใช้ในการค านวณ” หมายถึง วันแรกท่ีผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ท่ี
ออกใหม่ใด ๆ ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ ส าหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายส าหรับ
กรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์
ท่ีออกใหม่ใด ๆ ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญแก่ประชาชนท่ัวไป ส าหรับกรณีท่ีเป็น
การเสนอขายหลักทรัพย์ดั งกล่าวต่อประชาชนท่ัวไป และ/หรือ ท่ีเ ป็นการเสนอขายให้แก่  
บุคคลในวงจ ากัด แล้วแต่กรณี 

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการค านวณ ดังน้ี 
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2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการค านวณ ดังน้ี 
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โดยท่ี  0Pr ice คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 
1Pr ice  คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง 
0Ratio คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 
1Ratio  คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง 

 MP  คือ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” 
A  คือ จ านวนหุ้นสามัญท่ีได้เรียกช าระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียน

ผู้ถื อ หุ้ น  เ พ่ื อ ก า ร จอ งซื้ อห ลั กทรั พ ย์ ท่ี อ อ ก ให ม่ ท่ี มีสิ ทธิ ท่ี จ ะ 
แปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ กรณีเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม  
และ/หรือ ก่อนวันแรกของระยะเวลาการเสนอขายหลักทรัพย์ท่ีออกใหม่
ใด ๆ ท่ีมีสิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ต่อประชาชนท่ัวไป 
และ/หรือ บุคคลในวงจ ากัด แล้วแต่กรณี 

B   คือ  จ านวนหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ เพ่ือรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใด ๆ 
ซึ่งสามารถแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญท่ีจะเสนอขายให้แก่  
ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนท่ัวไป และ/หรือ  
เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด แล้วแต่กรณี 

BX  คือ จ านวนเงินท่ีบริษัท จะได้รับภายหลังจากการหักค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการ
ออกหลักทรัพย์ใด ๆ ท่ีมีสิทธิในการแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญท่ี
เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนท่ัวไป 
และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด รวมกับเงินท่ีได้รับจากการใช้
สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 
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(ง) เม่ือบริษัทจ่ายเงินปันผลท้ังหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท 

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที ตั้งแต่วันแรกท่ีผู้ซื้อหุ้นสามัญ
ไม่มีสิทธิในการรับหุ้นปันผล (วันแรกท่ีตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD ) 

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการค านวณ ดังน้ี 
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2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการค านวณ ดังน้ี 
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โดยท่ี  0Pr ice คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 
1Pr ice  คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง 
0Ratio คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 
1Ratio  คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง 

A  คือ จ านวนหุ้นสามัญท่ีได้เรียกช าระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียน
ผู้ถือหุ้นสามัญเพ่ือสิทธิการรับหุ้นปันผล 

B  คือ  จ านวนหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญปันผล 

(จ) เม่ือบริษัทจ่ายปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัท หลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท ส าหรับการด าเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด  ๆ ระหว่างอายุ
ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีออกในครั้งน้ี 

การค านวณอัตราร้อยละของเงินปันผลท่ีจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น ให้ค านวณโดยน าเงินปันผลท่ีจ่ายออกจริง
ในรอบระยะเวลาบัญชีในแต่ละปี ดังกล่าว หารด้วยก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี
เงินได้ของผลการด าเนินงานตามงบการเงินรวมของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น โดยเงินปันผลท่ีจ่ายออก
จริงให้หมายรวมถึงเงินปันผลระหว่างกาลในแต่ละรอบบัญชีนั้นด้วย การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ
และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันแรกท่ีผู้ซื้อหุ้นสามัญไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผลนั้น 
(วันแรกท่ีตลาดหลักทรัพยข์ึ้นเครื่องหมาย XD) 

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” และฐานของมูลค่าท่ีตราไว้ ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบให้ใช้ และมี
ความหมายเช่นเดียวกับ รายละเอียดในข้อ (ข) ข้างต้น 

“วันท่ีใช้ในการค านวณ” หมายถึง วันแรกท่ีผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล 

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการค านวณ ดังน้ี 
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2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการค านวณ ดังน้ี 
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โดยท่ี  0Pr ice คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 
1Pr ice  คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง 
0Ratio คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 
1Ratio  คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง 

MP  คือ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” 
D  คือ เงินปันผลต่อหุ้นท่ีจ่ายจริงแก่ผู้ถือหุ้น 
R  คือ เงินปันผลต่อหุ้น ท่ีจะจ่ายในอัตราร้อยละ 80 โดยค านวณจากก าไรสุทธิหลัง

หักภาษีเงินได้ หารด้วยจ านวนหุ้นท้ังหมดท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผล 

(ฉ) ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ใด ๆ อันท าให้ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ เสียสิทธิ
และผลประโยชน์ใด ๆ อันพึงได้ โดยท่ีเหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้อยู่ในข้อ (ก) ถึง (จ) 

ให้บริษัท และท่ีปรึกษาทางการเงินร่วมกันพิจารณา เพ่ือก าหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ  
และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่อย่างเป็นธรรม และไม่ท าให้ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทน
ใบส าคัญแสดงสิทธิได้รับผลประโยชน์ด้อยไปจากเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นท่ีสุด และ
ให้บริษัทแจ้งให้ส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนายทะเบียนใบส าคัญแสดง
สิทธิ  ทราบถึงรายละเอียดดังกล่ าวด้วย  โดยจะแจ้งทันทีหรือก่อนวันท่ีอัตรา หรือ  ราคาใช้ 
สิทธิแปลงสภาพใหม่ มีผลบังคับใช้ 

3.3.2 การค านวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึง (ฉ) เป็นอิสระต่อกันและ
จะค านวณการเปลี่ยนแปลงตามล าดับเหตุการณ์ต่าง ๆ ก่อนหลังเปรียบเทียบกับ "ราคาตลาดของหุ้นสามัญ
ของบริษัท” ส าหรับกรณีท่ีเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นพร้อมกัน ให้ค านวณการเปลี่ยนแปลงเรียงตามล าดับ ดังนี้ 
คือ (ก) (จ) (ง) (ข) (ค) และ (ฉ) โดยในแต่ละล าดับครั้งท่ีค านวณการเปลี่ยนแปลง ให้คงสภาพของราคาการ
ใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 ต าแหน่ง และอัตราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 ต าแหน่ง 

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดใน
ข้อ (ข) ข้างต้น 

3.3.3 การค านวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ  (ก)  ถึง (ฉ) จะไม่มี  
การเปลี่ยนแปลง ซึ่งท าให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้น และ /หรือ อัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณี 
การรวมหุ้น ในกรณีท่ีหุ้นสามัญท่ีเกิดจากการใช้สิทธิตามจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญ
แสดงสิทธิของการแสดงความจ านงการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง ของอัตราการใช้สิทธิใหม่
หลังการเปลี่ยนแปลง) ค านวณออกมาเป็นเศษของหุ้นให้ตัดเศษของหุ้นน้ันท้ิง และหากราคาการใช้สิทธิหลัง 
การเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง) คูณกับจ านวนหุ้นสามัญ ในการแสดงความจ านงการใช้สิทธินั้น 
ค านวณได้เป็นเศษของบาทให้ตัดเศษของบาทท้ิง 
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3.3.4 ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิจนเป็นผลท าให้ราคาการใช้สิทธิใหม่มีราคาต่ ากว่ามูลค่าท่ีตรา
ไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท (Par Value) ก็ให้ใช้ราคาการใช้สิทธิใหม่ดังกล่าว เว้นแต่จะเป็นกรณีท่ีกฎหมาย
ห้ามมิให้บริษัทออกหุ้นต่ ากว่ามูลค่าท่ีตราไว้ บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับราคาใช้สิทธิใหม่เท่ากับมูลค่าท่ี
ตราไว้ของหุ้นสามัญ ส าหรับอัตราการใช้สิทธิใหม่ให้ใช้อัตราการใช้สิทธิท่ีค านวณได้ตามข้อ (ก) ถึง (ฉ) 
เช่นเดิม 

3.3.5 สถานภาพของใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีอยู่ระหว่างวันท่ีผู้ถือใบส าคัญแสดง
สิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิแสดงความจ านงใช้สิทธิ และ วันก่อนท่ีกระทรวงพาณิชย์จะรับจด
ทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแล้ว อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดง
สิทธิ จะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ ท่ียังไม่ได้
แสดงความจ านงใช้สิทธิ และสถานภาพจะสิ้นสุดลงในวันท่ีกระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระ
แล้ว อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิข้างต้นแล้ว 

ในกรณีบริษัทมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ ในช่วงท่ีบริษัทยังไม่ได้น าหุ้นสามัญท่ี
เกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ  เข้าจดทะเบียนกับ 
กระทรวงพาณิชย์ ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ ท่ีได้ท าการใช้สิทธิแล้วจะได้รับ
การปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริษัทจะด าเนินการออกหุ้นสามัญใหม่เพ่ิมเติมให้แก่ใบส าคัญแสดงสิทธิหรือ  
ใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยเร็วท่ีสุดตามจ านวนท่ีผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดง
สิทธิ สมควรจะได้รับ หากราคาท่ีปรับใหม่นั้นมีผลบังคับใช้โดยหุ้นสามัญส่วนท่ีเพ่ิมเติม อาจได้รับช้ากว่า
หุ้นสามัญท่ีได้รับก่อนหน้านี้แล้ว บริษัทอาจท าการปรับราคาการใช้สิทธิควบคู่กับการออกใบส าคัญแสดง
สิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิก็ได้ ท้ังนี้ หากบริษัทต้องออกหุ้นรองรับเพ่ิมเติม บริษัทต้องยื่น
มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นท่ีอนุมัติให้ออกหุ้นรองรับการปรับสิทธินั้นอย่างเพียงพอต่อ ส านักงาน ก.ล.ต. ก่อน  
การปรับสิทธิ จึงจะถือว่าบริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นรองรับ 

3.3.6 หุ้นสามัญท่ีเกิดจากการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและได้รับ
ผลประโยชน์อันพึงได้เหมือนหุ้นสามัญเดิมท่ีออกและเรียกช าระเต็มมูลค่าแล้วของบริษัท ทุกประการ  
เม่ือกระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแล้วของบริษัท 

3.3.7 การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ ตามเงื่อนไขท่ีได้ก าหนดไว้ข้างต้น บริษัทจะ
ด าเนินการแจ้งผลการเปลี่ยนแปลง โดยแจ้งถึงรายละเอียดวิธีการค านวณและเหตุผลท่ีต้องมีการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว ให้ส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือแจ้งราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้
สิทธิท่ีก าหนดขึ้นมาใหม่ รวมท้ังข้อเท็จจริงโดยย่อ ถึงสาเหตุท่ีมีการปรับสิทธิ วิธีการค านวณและวันท่ีท่ี  
การปรับสิทธิดังกล่าวมีผลบังคับใช้ โดยจะแจ้งทันที หรือ ก่อนวันท่ีอัตรา หรือ ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพใหม่ 
มีผลบังคับใช้ โดยบริษัทจะแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ 
ผ่านระบบ SETSMART / ELCID ให้ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิทราบ โดยบริษัทจะไม่ท าการเวนคืนใบส าคัญ
แสดงสิทธิ  แต่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิเดิมจะได้รับสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ  
อัตราการใช้สิทธิทุกประการ 
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4. สถานะของหุ้นสามัญใหม่ท่ีเกิดจากการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ 

สิทธิของหุ้นสามัญท่ีออกตามการใช้สิทธิของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีออกในครั้งนี้ จะมีสิทธิและสภาพเหมือน  
หุ้นสามัญเดิมของบริษัทท่ีออกไปก่อนหน้านี้แล้ว รวมท้ังสิทธิในการรับเงินปันผลหรือประโยชน์อื่นใด ท่ีบริษัทให้แก่  
ผู้ถือหุ้นสามัญ ท้ังน้ี นับตั้งแต่วันท่ีนายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัท ได้จดแจ้งช่ือผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้น
ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และกระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแล้ว 

5. รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญท่ีออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิ 

5.1 จ านวนหุ้นสามัญท่ีออกเพ่ือรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิ เท่ากับ 603,224,519 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของใบส าคัญ
แสดงสิทธิท่ีออกในครั้งน้ี 

5.2 มูลค่าท่ีตราไว้ต่อหุ้น เท่ากับ 0.25 บาทต่อหุ้น 

5.3 ราคาการใช้สิทธิ เท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่มีการปรับสิทธิ ตามข้อ 3.3) 

5.4 อัตราการแปลงสภาพ เท่ากับ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ (เว้นแต่มีการปรับสิทธิ ตามข้อ 3.3) 

5.5 ตลาดรองของหุ้นสามัญท่ีรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิ ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เนื่องจากหุ้นสามัญของบริษัท
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ดังนั้น หุ้นสามัญท่ีออกใหม่เนื่องจากการใช้สิทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิ จะสามารถท าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  ได้ ภายหลังจากท่ีบริษัทด าเนินการ 
จดทะเบียนหุ้นสามัญใหม่ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว โดยบริษัทจะด าเนินการยื่นขออนุญาต 
น าหุ้นสามัญท่ีออกใหม่จากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบส าคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 30 วัน นับจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการ
ใช้สิทธิ ท้ังน้ี เพ่ือให้หุ้นสามัญดังกล่าว สามารถท าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ได้เช่นเดียวกับหุ้นสามัญเดิมของ
บริษัท 

6. ข้อจ ากัดการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญท่ีเกิดจากการใช้สิทธิ 

6.1 การโอนใบส าคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทไม่มีข้อจ ากัดการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิ เว้นแต่ การโอนเกิดขึ้นในช่วงปิดสมุดทะเบียนใบส าคัญแสดง
สิทธิ เพ่ือพักการโอนสิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิในกรณีการใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทจะปิดสมุดทะเบียนใบส าคัญแสดง
สิทธิ เพ่ือพักการโอนหรือการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 21 วัน ก่อนวันครบก าหนดการใช้สิทธิ 

6.2 บุคคลท่ีไม่ใช่สัญชาติไทย 

6.2.1 บริษัทจะไม่ออกหุ้นสามัญให้แก่ผู้ใช้สิทธิท่ีไม่ใช่สัญชาติไทย ซึ่งได้ด าเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิ
จนท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของคนท่ีไม่ใช่สัญชาติไทยมีจ านวนเกินกว่าร้อยละ 49 ตามท่ีระบุไว้ใน
ข้อบังคับหรือตามสัดส่วนท่ีอาจมีการแก้ไขในข้อบังคับในอนาคต 
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6.2.2 หากข้อจ ากัดการโอนดังกล่าวข้างต้น มีผลท าให้ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ
ท่ีไม่ใช่สัญชาติไทยท่ีได้ด าเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิ ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามจ านวนท่ีระบุใน
ใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน บริษัทจะคืนใบส าคัญแสดงสิทธิ
หรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ และเงินท่ีเหลือตามราคาใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส าคัญแสดงสิทธิ ในส่วนท่ีไม่สามารถใช้สิทธิได้ โดยไม่มีดอกเบ้ียให้แก่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิหรือ
ใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ ท่ีไม่ใช่สัญชาติไทยดังกล่าว ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจาก
วันใช้สิทธิ โดยผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ ต่อบริษัท และบริษัทจะไม่ด าเนินการชดใช้ค่าเสียหายท่ีเกิดขึ้นท้ังสิ้น 

6.2.3 ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีมิใช่สัญชาติไทยจะไม่ได้รับการชดเชยไม่ว่า
รูปแบบใดจากบริษัท ในกรณีท่ีไม่สามารถด าเนินการใช้สิทธิได้ โดยมีสาเหตุมาจากข้อจ ากัดเรื่องสัดส่วน
การถือครองหลักทรัพย์ของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีมิใช่สัญชาติไทย 

7. การจอง การจ าหน่าย และการจัดสรร 

7.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์ 

เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน 

7.2 ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ 

การเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ไม่ผ่านผู้จัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย เนื่องจากเป็น  
การเสนอขาย/จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน 

7.3 วันและวิธีการจอง และการช าระเงินค่าจองซื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ 

เนื่องจากใบส าคัญแสดงสิทธิออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่า ดังนั้น จึงไม่มีวันและวิธีการจอง และ  
การช าระเงินค่าจองซื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ ท้ังนี้ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะด าเนินการจัดส่งใบแจ้งผลการฝาก
หลักทรัพย์ให้แก่ผู้ท่ีได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ภายใน 7 วันท าการ หลังจากการปิดสมุดทะเบียนพักการโอน
หุ้นของบริษัทเพ่ือสิทธิในการรับจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญ 

7.4 วิธีการส่งมอบใบส าคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทจะด าเนินการส่งมอบใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ท่ีมีรายช่ือปรากฏอยู่ใน  
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) ณ 30 มกราคม 2562 และ บริษัทจะด าเนินการออกและส่งมอบ 
ใบส าคัญแสดงสิทธิ ตามรายละเอียด ดังน้ี 

7.4.1. กรณีท่ีผู้ถือหุ้นเดิมไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะส่งมอบใบส าคัญแสดงสิทธิตามจ านวนท่ีได้รับจัดสรรให้แก่ผู้ท่ีได้รับ  
การจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามช่ือท่ีอยู่ท่ีระบุในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นภายใน 15  
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วันท าการนับแต่วันท่ีออกใบส าคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี้ ผู้ท่ีได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายใบส าคัญ
แสดงสิทธิท่ีได้รับการจัดสรรในครั้งน้ีในตลาดหลักทรัพย์ได้ จนกว่าจะได้รับใบส าคัญแสดงสิทธิ ซึ่งอาจ
ได้รับภายหลังจากท่ีใบส าคัญแสดงสิทธิของบริษัทเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 

7.4.2. กรณีท่ีผู้ถือหุ้นเดิมมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ 

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะน าใบส าคัญแสดงสิทธิฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด เพ่ือผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีบริษัท
นั้นฝากหลักทรัพย์อยู่ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจ านวนใบส าคัญแสดง
สิทธิท่ีผู้ได้รับจัดสรรฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีได้รับการจัดสรรภายใน 7  
วันท าการนับจากวันท่ีออกใบส าคัญแสดงสิทธิ  ในกรณีนี้ ผู้ท่ีได้รับการจัดสรรจะสามารถขาย  
ใบส าคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีท่ีตลาดหลักทรัพย์อนุมัติให้ใบส าคัญแสดงสิทธิ  
ท าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 

ท้ังนี้ ช่ือของผู้ถือหุ้นท่ีได้รับการจัดสรรจะต้องตรงกับช่ือเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ท่ีผู้ท่ีได้รับ 
การจัดสรรประสงค์ท่ีจะฝากใบส าคัญแสดงสิทธิไว้ มิฉะนั้นแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะด าเนินการ
ออกใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ท่ีได้รับการจัดสรรตามข้อ 7.4.1. แทน 

7.4.3. กรณีท่ีผู้ถือหุ้นเดิมมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์สมาชิกเลขท่ี 600 

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะน าใบส าคัญแสดงสิทธิฝากไว้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิตามจ านวนท่ีได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของ
บัญชีผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขท่ี 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ท่ีได้รับการจัดสรรภายใน 7  
วันท าการนับจากวันท่ีออกใบส าคัญแสดงสิทธิ เม่ือผู้ถือหุ้นท่ีได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ
ต้องการขายใบส าคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องถอนใบส าคัญแสดงสิทธิออกจากบัญชี 600 
ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ท่ัวไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการด าเนินการตามท่ีศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ ก าหนด ดังนั้นในกรณีนี้ ผู้ถือหุ้นท่ีได้รับจัดสรรจะ
สามารถขายใบส าคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีท่ีตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ใบส าคัญ  
แสดงสิทธิของบริษัทท าการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และผู้ถือหุ้นท่ีได้รับ 
การจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิได้ด าเนินการถอนใบส าคัญแสดงสิทธิออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว 

7.5 การส่งมอบหุ้นสามัญออกใหม่ท่ีเกิดจากการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ 

ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบส าคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญ
แสดงสิทธิท่ีใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ สามารถเลือกให้บริษัทด าเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

7.5.1. ในกรณีท่ีผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีได้รับการจัดสรรหุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ โดยให้ออก  
ใบหุ้นในนามของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตามจ านวนท่ีใช้สิทธิ
แก่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามช่ือท่ีอยู่ท่ีระบุไว้ในสมุดทะเบียน
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ใบส าคัญแสดงสิทธิ ภายใน 15 วันท าการนับจากวันครบก าหนดการใช้สิทธิ ในกรณีนี้ ผู้ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิท่ีจะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะไม่สามารถขายหุ้นสามัญท่ีเกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์
ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากท่ีหุ้นสามัญท่ีเกิดจากการใช้สิทธิได้รับอนุญาตให้
เข้าท าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 

7.5.2. ในกรณีท่ีผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ แต่ประสงค์จะ
ใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิประสงค์ท่ีจะฝากหุ้นสามัญท่ีเกิดจาก
การใช้สิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ ใน
กรณีนี ้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะด าเนินการน าหุ้นสามัญท่ีเกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพ่ือผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจ านวน
หุ้นสามัญท่ีบริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอด
บัญชีจ านวนหุ้นสามัญท่ีผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญฝากไว้และออกหลักฐานการฝาก
ให้แก่ผู้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญภายใน 7 วันท าการนับจากวันครบก าหนดการใช้สิทธิ ในกรณีนี้ 
ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ จะสามารถขายหุ้นสามัญท่ีเกิดจากการใช้สิทธิใน
ตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีท่ีตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญท่ีเกิดจากการใช้สิทธิท าการซื้อขายได้ใน
ตลาดหลักทรัพย์ 

ในกรณีท่ีผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ เลือกให้บริษัทด าเนินการตามข้อ 7.5.2 ช่ือของ 
ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีได้รับการจัดสรรหุ้น จะต้องตรงกับช่ือเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ท่ี  
ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิประสงค์ท่ีจะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้ว บริษัท
ขอสงวนสิทธิท่ีจะด าเนินการออกใบหุ้นแก่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีได้รับการจัดสรรหุ้นตามข้อ 7.5.1 
แทน 

7.5.3. ในกรณีท่ีผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีได้รับการจัดสรรหุ้น ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้
บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิประสงค์ท่ีจะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชี
ของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 กรณีนี้ บริษัทจะด าเนินการน าหุ้นสามัญท่ีเกิดจากการใช้
สิทธิฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจ านวนหุ้นสามัญ 
ตามจ านวนผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 และ
ออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีได้รับการจัดสรรหุ้นภายใน 7 วันท าการนับจากวัน
ครบก าหนดการใช้สิทธิ เม่ือผู้ท่ีได้รับการจัดสรรหุ้นต้องการขายหุ้น ผู้ท่ีได้รับการจัดสรรหุ้นต้องถอนหุ้น
ออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ท่ัวไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมใน 
การด าเนินตามท่ีศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้น  ๆ ก าหนด ดังนั้น ในกรณีนี้  
ผู้ ท่ีได้รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้น ท่ีได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีท่ี  
ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัทท าการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ และผู้ท่ีได้รับการจัดสรร
หุ้นได้ด าเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว 
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8. การชดใช้ค่าเสียหาย กรณีท่ีบริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ 

บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงงสิทธิ ตามรายละเอียด ดังน้ี 

8.1. บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้เฉพาะใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ ท่ีมาแจ้งความจ านงท่ีจะใช้
สิทธิในวันก าหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ซึ่งบริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพ่ือรองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญ
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิได้อย่างเพียงพอ ยกเว้นกรณีตามท่ีระบุไว้ในข้อจ ากัดในการโอนใบส าคัญ
แสดงสิทธิ ตามข้อ 6.1 

บริษัทจะจัดให้มีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ เพ่ือพักการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิภายใน 30 วัน 
นับจากวันครบก าหนดการใช้สิทธิท่ีบริษัท ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพ่ือรองรับการใช้สิทธิได้อย่างเพียงพอ 
ท้ังน้ีเพ่ือท าการตรวจสอบรายช่ือผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิเท่านั้น ซึ่งการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ 
จะไม่มีผลกระทบต่อราคาซื้อขายใบส าคัญแสดงสิทธิแต่อย่างใด 

การชดใช้ค่าเสียหายตามข้อ 8.1 บริษัทจะช าระให้เป็นเช็คระบุช่ือขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะ และจะจัดส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับภายใน 30 วันนับจากวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิข้างต้น 

8.2 การค านวณค่าเสียหายท่ีบริษัทจะชดใช้ให้ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิตามข้อ 8.1 มี
สูตรการค านวณ ดังน้ี 

     ค่าเสียหายต่อใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย  = A x [MP – EP] 
 
โดยท่ี  A คือ จ านวนหุ้นสามัญท่ีไม่สามารถจัดให้มี และ/หรือ เพ่ิมขึ้นตามอัตราการใช้สิทธิ

ท่ีเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น 1 หน่วย 
 MP คือ ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ในวันใช้สิทธิ  ซึ่งผู้ถือ

ใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ มาแสดงความจ านงใน
การใช้สิทธิ (ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ค านวณจาก 
มูลค่าซื้อขายหุ้นสามัญท้ังหมดของบริษัท หารด้วยจ านวนหุ้นสามัญของ
บริษัท ท่ีมีการซื้อขายท้ังหมดในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ) 

 EP  คือ ราคาการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไข
การปรับสิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ 

9. ตลาดรองของใบส าคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย 

บริษัทจะน าใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีออกในครั้งน้ี เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

10. การด าเนินการหากบริษัทไม่สามารถหาตลาดรองให้กับใบส าคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทมีความเช่ือม่ันว่าใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีคุณสมบัติตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยเรื่อง  
การจดทะเบียนและการเพิกถอนการจดทะเบียนหลักทรัพย์ โดยไม่มีข้อก าหนดอื่นท่ีต่างไปจากใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อ
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หุ้นสามัญท่ัวไป อย่างไรก็ตาม หากบริษัทไม่สามารถหาตลาดรองได้ บริษัทจะเป็นตัวกลางให้ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ี
ได้รับจัดสรรมาเสนอขายต่อผู้สนใจลงทุนในราคาเสนอซื้อและเสนอขายท่ีพอใจกันท้ัง 2 ฝ่าย 

11. การด าเนินการหากมีหุ้นสามัญท่ีเหลือจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 

หากมีหุ้นสามัญท่ีเหลือจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร 
จะเสนอผ่านท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญท่ีเหลือจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิต่อไป ท้ังน้ี ให้
เป็นไปตามข้อก าหนด เงื่อนไข และวิธีการท่ีเกี่ยวข้องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ และส านักงาน ก.ล.ต. 

12. จ านวนหุ้นสามัญท่ีรองรับเม่ือรวมกับจ านวนหุ้นท่ีจัดสรรไว้ 

ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 15 มกราคม 2562 มีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท โดย 
การออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุน จ านวนไม่เกิน 603,224,519 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมท้ังสิ้น 150,806,129.75 
บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิครั้งนี้ โดยบริษัทจะมีจ านวนหุ้นสามัญรวมท้ังสิ้น 1,809,673,558 หุ้น  
มูลค่าท่ีตราไว้ต่อหุ้น 0.25 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 จ านวนหุ้นท่ีมีอยู่เดิม  จ านวน 1,206,449,039 หุ้น 
 จ านวนหุ้นท่ีจัดสรรไว้เพ่ือรองรับการใช้สิทธิ  

ตามใบส าคัญแสดงสิทธิ ครั้งท่ี 3 จ านวน 603,224,519 หุ้น 
 จ านวนหุ้นท้ังหมดของบริษัท ภายหลังการใช้สิทธิ 

ตามใบส าคัญแสดงสิทธิท้ังหมด จ านวนไม่เกิน 1,809,673,558 หุ้น 

จ านวนหุ้นท่ีจัดสรรไว้เพ่ือรองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นท่ีออก
และเรียกช าระก่อนการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ ณ วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2561 

13. การออกใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ 

ในกรณีท่ีใบส าคัญแสดงสิทธิสูญหาย ถูกขโมย ถูกท าลาย ฉีกขาด หรือเลอะเลือน ให้ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิน ามายื่น
ให้แก่นายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิก่อนท่ีจะมีการออกใบแทนให้ ณ ส านักงานของนายทะเบียน โดยผู้ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามท่ีนายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิ และบริษัทก าหนดไว้ตามสมควร 

14. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธิ 

14.1. การแก้ไขส่วนท่ีมิใช่สาระส าคัญหรือท่ีต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิ ในเรื่องท่ีจะกระทบต่อสิทธิท่ีมิใช่สาระส าคัญของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ 
เช่น แก้ไขขั้นตอนการใช้สิทธิ หรือเรื่องท่ีเห็นได้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิโดยชัดแจ้ง หรือ
ในส่วนซึ่งไม่ท าให้สิทธิของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิด้อยลงหรือเพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ท่ี
ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่นใดท่ีเกี่ยวข้อง กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
หรือค าสั่งท่ีมีผลบังคับท่ัวไป หรือประกาศ หรือข้อบังคับของ ส านักงาน ก.ล.ต. ท่ีเกี่ยวข้อง ให้บริษัทกระท าโดย
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ไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่ีประชุมผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิภายหลังจากท่ีได้แจ้งให้ส านักงาน ก.ล.ต. ได้
ทราบแล้ว ท้ังนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิจะต้องไม่เป็นการขยายอายุใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือ  
การเปลี่ยนแปลงราคา หรืออัตราการใช้สิทธิ ยกเว้นการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิท่ีระบุไว้ในข้อ 3.3 

14.2        การแก้ไขเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นสาระส าคัญ 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธินอกจากกรณีข้อ 14.1. ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทและมติท่ีประชุม
ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิแล้วแต่กรณี และได้แจ้งให้ส านักงาน ก.ล.ต. ทราบแล้ว 

14.3 การแจ้งข้อก าหนดสิทธิท่ีแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

ผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิจะแจ้งให้ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบ  SETSMART/ELCID ของ 
ตลาดหลักทรัพย์โดยทันที ณ วันท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อก าหนดสิทธิ และจะจัดส่งข้อก าหนดสิทธิท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมให้แก่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ เม่ือได้รับการร้องขอภายใน 15 วัน นับจากวันท่ีมีการร้องขอ โดย 
ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความประสงค์ท่ีจะขอรับข้อก าหนดสิทธิท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมต่อผู้ออกใบส าคัญ
แสดงสิทธิตามท่ีอยู่ท่ีปรากฏอยู่ในหัวข้อ 2.2.5 นอกจากนั้น บริษัทจะจัดส่งข้อก าหนดสิทธิท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมให้
นายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิ และ ส านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีมีการแก้ไข 

14.4  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิไม่ว่ากรณีใด ๆ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ รวมตลอดท้ังข้อก าหนดแห่งประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 34/2551 หรือ
กฎเกณฑ์ใดของส านักงาน ก.ล.ต. รวมท้ังท่ีจะเพ่ิมเติมภายหลังจากท่ีบริษัทได้รับอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. 
ให้ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ 

15. การประชุมผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ 

15.1 ผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิมีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิได้ไม่ว่าในเวลาใด  ๆ อย่างไรก็ตาม  
การเรียกประชุมจะต้องไม่ใช่เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมข้อก าหนดสิทธิเรื่องการขยายอายุใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือ 
การเปลี่ยนแปลงราคาหรืออัตราการใช้สิทธิ ยกเว้นการปรับสิทธิตามท่ีระบุไว้ในข้อ 3.3 

15.2 ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ียังไม่ได้ใช้สิทธิรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจ านวน
หน่วยท้ังหมดของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ียังมิได้ใช้สิทธิ ณ ขณะน้ัน อาจร้องขอให้ผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิเรียก
ประชุมผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี้ผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิจะต้องเรียกประชุมผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ
โดยเร็ว ซึ่งต้องไม่เกิน 30 วันนับแต่วันท่ีผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิมีค าขอเป็นหนังสือให้ผู้ออก
ใบส าคัญแสดงสิทธิเรียกประชุมผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือนับแต่วันท่ีเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(ก) หากมีการเสนอขอแก้ไขเพ่ิมเติมข้อก าหนดสิทธิในสาระส าคัญตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 14.2 ข้างต้น 
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(ข) หากมีเหตุการณ์ส าคัญซึ่งผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ท่ียังมิได้ใช้สิทธิรวมกันแล้วไม่
น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจ านวนหน่วยท้ังหมดของใบส าคัญแสดงสิทธิ ท่ียังมิได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนั้น เห็นว่า
อาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือความสามารถของผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิใน
กรปฏิบัติตามข้อก าหนดสิทธิ 

ในกรณีท่ีผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ ไม่เรียกประชุมผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิตามวรรคก่อน ให้ผู้ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิท่ีถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ียังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 
25 ของจ านวนหน่วยท้ังหมดของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ียังมิได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนั้น ด าเนินการเรียกประชุม  
ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิได้ 

15.3 ในการเรียกประชุมผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิไม่ว่าจะเป็นการเรียกประชุมเนื่องจาก ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ียัง
มิได้ใช้สิทธิหรือท่ีใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนร้องขอ หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เรียกประชุม ให้บริษัทจัดท า
หนังสือนัดประชุม โดยระบุ สถานท่ี วัน เวลา ผู้ท่ีขอให้เรียกประชุมและเรื่องท่ีพิจารณาในท่ีประชุม และจัดส่ง
ให้ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ียังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนแต่ละรายตามรายช่ือและท่ีอยู่ท่ีปรากฏ
อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิในวันปิดสมุดทะเบียน เพ่ือก าหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมไม่
น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมในแต่ละครั้ง 

15.4 ในการประชุมผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ียังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนซึ่ง
มีสิทธิในการเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนก็
ได้ โดยผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานท่ีประชุมหรือผู้ท่ีประธานท่ี
ประชุมมอบหมายก่อนเริ่มการประชุม 

15.5 ในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหน่วยของใบส าคัญแสดง
สิทธิท่ีถืออยู่ โดยใบส าคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง ผู้เป็นประธานในท่ีประชุมไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนนอกจากสิทธิท่ีตนมีอยู่ในฐานะผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ 

15.6 ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีมีส่วนได้เสียในข้อพิจารณาอันใด ซึ่งท่ีประชุมจะพิจารณาและลงมติ ไม่มีสิทธิ ออก
เสียงลงคะแนนในข้อพิจารณานั้น ๆ  

15.7 ในการประชุมผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจัดขึ้นโดยบริษัท ให้ประธานกรรมการบริษัท หรือบุคคลท่ีได้รับ
มอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุมผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ในกรณีท่ี  
ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิเป็นผู้จัดประชุม ประธานในท่ีประชุมอาจจะมาจากบุคคลท่ีถือใบส าคัญแสดงสิทธิลงมติ
เห็นชอบคัดเลือก นอกเหนือไปจากประธานกรรมการหรือบุคคลท่ีประธานกรรมการมอบหมาย โดยท้ังสองกรณี 
ประธานท่ีประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงช้ีขาด 

15.8  องค์ประชุมในการประชุมผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วย ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ียังมิได้ใช้สิทธิ
หรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะมาประชุม ถือใบส าคัญแสดงสิทธิรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 25 ของจ านวนหน่วยท้ังหมดของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ียังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนจึงครบ
เป็นองค์ประชุม 
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ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมครั้งใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแล้ว 45 นาที ยังมีผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิเข้าร่วม
ประชุมยังไม่ครบเป็นองค์ประชุม ให้ถือว่าการประชุมเป็นอันระงับไป หากการประชุมผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ
นั้น เป็นการเรียกนัดโดยมติคณะกรรมการบริษัทให้นัดประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 
14 วัน นับจากวันก าหนดประชุมผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิในครั้งแรก และให้บริษัทด าเนินการจัดส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยังผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิทุกรายตามรายละเอียดและวิธีการท่ีระบุไว้ข้างต้น ซึ่งในการประชุมครั้ง
หลังน้ีไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม ส่วนกรณีท่ีการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยการร้องขอของผู้ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิ บริษัทไม่จ าเป็นต้องเรียกประชุมใหม่และให้ถือว่าไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อก าหนดใหม่ 

15.9  มติท่ีประชุมผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยของ
ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ียังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนท้ังหมด ณ ขณะนั้น ซึ่งถือโดย  
ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และได้ออกเสียงลงคะแนนในมติน้ัน 

15.10 มติใด ๆ ซึ่งท่ีประชุมผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิได้ลงมติไปแล้วนั้น ให้ถือว่ามีผลผูกพันผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ
ทุกราย ไม่ว่าผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิรายนั้นจะได้เข้าร่วมประชุมด้วยหรือไม่ก็ตาม 

15.11 บริษัทจะด าเนินการจัดท าและบันทึกรายงานการประชุม และเก็บรักษาบันทึกดังกล่าวไว้ท่ีส านั กงานใหญ่ของ
บริษัท รายงานการประชุมท่ีได้ลงลายมือช่ือโดยประธานให้ถือว่าเป็นหลักฐานอันสมบูรณ์ของกิจการท้ังหลายท่ี
ได้ประชุมกันน้ัน และให้ถือว่าการประชุมกิจการท่ีประชุมและมติท้ังหลายได้กระท าโดยถูกต้อง 

15.12 ในการประชุมผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ บริษัทหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัท และท่ีปรึกษากฎหมายของ
บริษัทมีสิทธิท่ีจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ เพ่ือแสดงความคิดเห็นหรือให้ค าอธิบายในท่ีประชุม  
ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิได้ 

16. ผลบังคับของข้อก าหนดสิทธิและกฎหมายท่ีใช้บังคับ 

ข้อก าหนดสิทธินี้ จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ีออกใบส าคัญแสดงสิทธิไปจนถึงวันครบก าหนดการใช้สิทธิ โดยข้อก าหนด
สิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใด ๆ ในข้อก าหนดสิทธินี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือ
ประกาศใด ๆ ท่ีมีผลบังคับตามกฎหมายกับใบส าคัญแสดงสิทธิ ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับ
ใบส าคัญแสดงสิทธิแทนข้อความของข้อก าหนดสิทธิเฉพาะส่วนท่ีขัดหรือแย้งกันน้ัน  

ผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิขอรับรองว่า จะปฏิบัติตามรายละเอียดและเงื่อนไขของข้อก าหนดสิทธินี้โดย เคร่งครัด จึงได้ 
ลงนามไว้เป็นหลักฐาน ณ วันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2562 

ผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธ ิ
บริษัท โอเช่ียน คอมเมิรช จ ากัด (มหาชน) 

 
      ______________________ 

(นางชัชชญา ไตรตระกูลชัย) 
                   กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
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    ประทับตราของบริษัท 

 
      ______________________ 

(นายจิรัฏฐ์  ไตรตระกูลชัย) 
                   กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 


