
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ข้อกาํหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสาํคัญแสดงสิทธิและ 

ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ 
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จาํกัด (มหาชน) ครัง้ที่ 4  

(ZMICO-W4) 
 
 

จํานวนท่ีออกและเสนอขายไม่เกิน 413,434,000 หน่วย อายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิ 5 ปี  
ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ 2 หุ้น 

โดยจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมของบริษัทตามสดัสว่น (Right Offering)  
ในอตัรา 4  หุ้นสามญัเดิม : 1 ใบสําคญัแสดงสิทธิ (กรณีมีเศษให้ปัดทิง้)  

กําหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ (Record date) วนัท่ี 1 เมษายน 2562 
 



 
 

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้  จาํกัด (มหาชน) 
 

เอกสารหน้าที่ 1 จาก 27 

 

ข้อกาํหนดว่าด้วยสทิธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสาํคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ 
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้  จาํกัด (มหาชน) ครัง้ที่ 4 (“ใบสาํคัญแสดงสทิธิ” หรือ “ZMICO-W4”) 

ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท หลกัทรัพย์ ซีมิโก้  จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 4 (“ใบสําคญัแสดงสิทธิ” 
หรือ “ZMICO-W4”) ออกโดยบริษัท หลกัทรัพย์ ซีมิโก้  จํากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “(ZMICO” หรือ “ผู้ออกใบสําคญัแสดง
สิทธิ”) ตามมติท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2561 ในวนัท่ี 12 ธันวาคม 2561 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ จะได้รับสิทธิตามท่ีได้กําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิ โดยผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิและผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิจะต้องผูกพนัตามข้อกําหนดสิทธิทกุประการ และให้ถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับทราบและเข้าใจ
ข้อกําหนดต่างๆ ในข้อกําหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้ว รวมทัง้เห็นชอบกบัการแต่งตัง้นายทะเบียน และข้อกําหนดต่างๆ ในสญัญา
การแต่งตัง้นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญับริษัท หลกัทรัพย์ ซีมิโก้  จํากัด (มหาชน) ทัง้นีผู้้ ออกใบสําคญั
แสดงสิทธิจะจดัให้มีการเก็บรักษาสําเนาข้อกําหนดสิทธิ และสําเนาของสญัญาการแต่งตัง้นายทะเบียนไว้ ณ สํานกังานใหญ่
ของผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิและสํานกังานของนายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ เพ่ือให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิขอตรวจสอบ
สําเนาข้อกําหนดสิทธิได้ในวนัและเวลาทําการของผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ณ สํานกังานของบริษัท เลขท่ี 287 อาคารลิเบอร์
ตีส้แควร์ ชัน้ 18 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 เบอร์โทรศพัท์  0-2624-6399 เบอร์โทรสาร  0-2624-6398 
 
1. คาํจาํกัดความ 

คําและข้อความต่างๆ ท่ีใช้อยู่ในข้อกําหนดสิทธิให้มีความหมายดงัต่อไปนี ้
ข้อกําหนดสิทธิ : ข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิ และหน้าท่ีของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ และผู้ ถือใบสําคญั

แสดงสิทธิสําหรับใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของ บริษัท หลกัทรัพย์ ซีมิโก้  
จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 4 (“ZMICO-W4”) 

ใบสําคญัแสดงสิทธิ : ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของ บริษัท หลกัทรัพย์ ซีมิโก้  จํากดั (มหาชน) 
ครัง้ท่ี 4 ชนิดระบุช่ือผู้ ถือและสามารถโอนเปล่ียนมือได้ ท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้น
สามญัเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น 

ใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ : ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้  จํากัด 
(มหาชน) ครัง้ท่ี 4 ท่ีออกให้โดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรือบคุคลอ่ืนใดหรือนิติบคุคล
อ่ืนท่ีดําเนินกิจการรับฝากหลกัทรัพย์ได้ตามกฎหมาย ท่ีคณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้
ให้เป็นนายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ : ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด 
(มหาชน) และให้รวมถึงผู้ ถือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของ  
บริษัท หลกัทรัพย์ ซีมิโก้  จํากดั (มหาชน) 

บริษัท หรือ ZMICO หรือ ผู้ออก
ใบสําคญัแสดงสิทธิ 

: บริษัทหลกัทรัพย์ ซมิีโก้  จํากดั (มหาชน)  

ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์                   : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั  
หุ้นรองรับ 
 

: หุ้นสามญัออกใหม่ของ บริษัทหลกัทรัพย์ ซีมิโก้  จํากดั (มหาชน) ท่ีจดัไว้เพื่อรองรับ
การใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ครัง้ท่ี 4  



 
 

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้  จาํกัด (มหาชน) 
 

เอกสารหน้าที่ 2 จาก 27 

 

วนัทําการ : วนัท่ีธนาคารพาณิชย์โดยทัว่ไปเปิดทําการในกรุงเทพฯ ซึง่มิใช่วนัเสาร์หรือวนัอาทิตย์ 
ประกาศ ทจ.34/2551  : ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ.34/2551 เร่ือง การขออนญุาตและการ

อนญุาตให้เสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นท่ีออกใหม่และหุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือ
รองรับใบสําคญัแสดงสิทธิ ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551 (และท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) 

สํานกังาน ก.ล.ต. : สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ตลาดหลกัทรัพย์ หรือ ต.ล.ท.  : ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
สมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สิทธิ 

: สมดุทะเบียน หรือแหล่งข้อมลูทางทะเบียนซึ่งบนัทึกรายละเอียดเก่ียวกบัใบสําคญั
แสดงสิทธิและผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ เช่น ชื่อและท่ีอยู่ของใบสําคัญแสดงสิทธิ 
การโอน การจํานํา การอายัด การออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหม่ตามหลักเกณฑ์ท่ี
กําหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศของ
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง 

สิทธิในใบสําคญัแสดงสิทธิ : สิทธิทัง้ปวงในใบสําคัญแสดงสิทธิอันรวมถึง แต่ไม่จํากัดเฉพาะสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ น
สามญัออกใหม่ของบริษัท สิทธิในการเข้าร่วมประชมุ และสิทธิในการลงคะแนนเสียง
ในการประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ในการได้รับค่าเสียหายในกรณีท่ีหุ้นรองรับไม่
เพียงพอ 

หุ้น : หุ้นสามญัท่ีออกใหม่ของบริษัทหลกัทรัพย์ ซีมิโก้  จํากดั (มหาชน) 
ระบบ SET PORTAL : ระบบบริการข้อมลูสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
   
2. ลักษณะสาํคัญของใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

2.1 รายละเอียดเก่ียวกบัใบสําคญัแสดงสิทธิ 
ประเภทหลกัทรัพย์ท่ีเสนอขาย : ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของ บริษัท หลักทรัพย์ ซีมิโก้  จํากัด 

(มหาชน) ครัง้ท่ี 4 (“ใบสําคญัแสดงสิทธิ ครัง้ท่ี 4” หรือ “ZMICO-W4”) 
ชนิด : ระบช่ืุอผู้ ถือ และเปลี่ยนมือได้ 
จํานวนท่ีออกและเสนอขาย : ไม่เกิน 413,434,000 หน่วย 
จํานวนหุ้นท่ีออกเพ่ือรองรับใบสําคญั
แสดงสิทธิ 

: ไม่เกิน 826,868,000 หุ้น (มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท)  คิดเป็นร้อยละ 50 
จากการคํานวณ (826,868,000 / 1,653,736,926) X 100 

ลกัษณะการเสนอขาย : จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้ นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วน 
(Right Offering) ในอตัรา 4  หุ้นสามญัเดิม : 1 ใบสําคญัแสดงสิทธิ (กรณีมีเศษ
ให้ปัดทิง้) โดยกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดง
สิทธิ (Record date) วนัท่ี 1 เมษายน 2562 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0.00 บาท (ศนูย์บาท) 
วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ : วนัท่ี 18 เมษายน 2562 
อายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิ : 5  ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ (โดยบริษัทจะไม่ขยายเวลาการใช้สิทธิ

ออกไป และจะไม่สามารถใช้สิทธิก่อนวนัท่ีได้กําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิ) 
   



 
 

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้  จาํกัด (มหาชน) 
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อตัราการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั : ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ 2 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงใน
ภายหลงัตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 

ราคาการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั : 2.70 บาท ต่อ 1 หุ้นสามญัใหม่ (อาจเปล่ียนแปลงในภายหลงัตามเงื่อนไขการ
ปรับสิทธิ) 

วนัใช้สิทธิ : ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิได้ทกุวนัทําการ
สดุท้ายของทกุๆ ไตรมาส คือ เดือนมีนาคม เดือนมิถนุายน เดือนกนัยายน และ
เดือนธันวาคม ของแต่ละปีปฏิทินตลอดอายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ครัง้ท่ี 4 
(หากวนัทําการสดุท้ายของไตรมาสเป็นวนัหยดุทําการให้เลื่อนเป็นวนัก่อนหน้า) 

วนัแรกท่ีใช้สิทธิ : วนัท่ี 28 มิถุนายน 2562  (กรณีท่ีวนักําหนดการใช้สิทธิตรงกับวนัหยุดทําการ
ของบริษัท ให้เล่ือนวันกําหนดการใช้สิทธิดังกล่าว เป็นวันทําการสุดท้ายก่อน
หน้าวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้ดงักลา่ว) 

วนัสดุท้ายท่ีใช้สิทธิ : วนัท่ี 17 เมษายน 2567 ซึง่เป็นวนัท่ีใบสําคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบกําหนดอาย ุ5 
ปี (กรณีท่ีวันกําหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทําการของบริษัท ให้เลื่อนวัน
กําหนดการใช้สิทธิดงักล่าว เป็นวนัทําการสดุท้ายก่อนหน้าวนักําหนดการใช้สิทธิ
ครัง้ดงักล่าว) 

ตลาดรองของใบสําคญัแสดงสิทธิ : บริษัทจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ตลาดรองของหุ้ นสามัญท่ีเกิดจาก
การใช้สิทธิ 

: บริษัทจะนําหุ้ นสามัญท่ีเกิดจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเข้าจด
ทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น : ผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้นจะขึน้อยู่กับใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีมีการใช้สิทธิ ในกรณีท่ี
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออกให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมมีการใช้สิทธิทัง้จํานวน (Fully 
dilution effect) จะมีผลกระทบแบง่เป็น 
 

ผลกระทบ ร้อยละ 
ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ ถือ
หุ้นเดิม (Control Dilution) 

33.33 

ผลกระทบตอ่สว่นแบง่กําไร 
(EPS Dilution) 

เน่ืองจากใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีออก
ในครัง้นีจ้ดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม
ของบริษัท ตามสดัสว่นการถือหุ้น 

(Right Offering) จึงไม่มีผลกระทบ
ตอ่ผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ีออกใบสําคญั

แสดงสิทธิ 
ผลระทบตอ่ราคาตลาดของหุ้น 
(Price Dilution) 

ไม่มี เน่ืองจากราคาใช้สิทธิ สงูกวา่
ราคาตลาด  
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2.2 วิธีการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น 
2.2.1 วนักําหนดการใช้สิทธิ 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิได้ทุกวนัทําการ
สดุท้ายของทกุๆ ไตรมาส คือ เดือนมีนาคม เดือนมิถนุายน เดือนกนัยายน และเดือนธนัวาคม ของแต่ละปี
ปฏิทินตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ครัง้ท่ี 4 โดยกําหนดให้วันใช้สิทธิครัง้แรก ตรงกับวันท่ี 28 
มิถุนายน 2562  และวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้ายวนัท่ี 17 เมษายน 2567  (กรณีท่ีวนักําหนดการใช้สิทธิตรงกับ
วันหยุดทําการของบริษัท ให้เลื่อนวันกําหนดการใช้สิทธิดังกล่าว เป็นวันทําการสุดท้ายก่อนหน้าวัน
กําหนดการใช้สิทธิครัง้ดงักล่าว) 

2.2.2 การใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั 
ในการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทแต่ละครัง้ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญ
ทัง้หมดหรือบางส่วนได้ 

2.2.3 ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ 
            - การแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิการซือ้หุ้นสามญัในแตล่ะครัง้ (ยกเว้นการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย) 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัท จะต้องแจ้งความจํานงใน
การใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิ ระหว่างเวลา 09.00 – 15.30 น. ของทุกวนัทําการของ
บริษัท ภายในระยะเวลา 5 วนัทําการก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ (“ระยะเวลาการแจ้งความ
จํานงในการใช้สิทธิ”) ในกรณีท่ีวันกําหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทําการของบริษัท ให้เลื่อนวัน
กําหนดการใช้สิทธิดงักล่าว เป็นวนัทําการสดุท้ายก่อนหน้าวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้ดงักล่าว 

            - การแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิการซือ้หุ้นสามญัครัง้สดุท้าย 
ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัท จะต้องแจ้งความจํานงใน
การใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิ ระหว่างเวลา 09.00 – 15.30 น. ของทุกวนัทําการของ
บริษัท ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันครบกําหนดการใช้สิทธิครัง้สุดท้าย (“ระยะเวลาการแจ้งความ
จํานงในการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย”) ในกรณีท่ีวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้สุดท้ายตรงกับวนัหยุดทําการของ
บริษัท ให้เลื่อนวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายดงักล่าว เป็นวนัทําการสดุท้ายก่อนหน้าวนักําหนดการใช้
สิทธิครัง้สดุท้ายดงักลา่ว 

การแจ้งขา่วเก่ียวกบัการใช้สิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ และระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้
สิทธิ บริษัทจะแจ้งรายละเอียดดงักลา่วอย่างน้อย 5 วนัทําการก่อนระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้
สิทธิในแตล่ะครัง้ ในระบบ SET PORTAL สําหรับการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย บริษัทจะส่งจดหมายลงทะเบียน
ถึงผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ตามรายช่ือท่ีปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ณ วนัปิดสมุด
ทะเบียนพกัการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้สุดท้าย ภายใน 21 วันก่อนวันครบกําหนดการใช้สิทธิครัง้
สุดท้าย  นอกจากนี ้บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ 21 วันก่อนวันครบ
กําหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย จะทําการขึน้เคร่ืองหมายห้ามการ
ซือ้ขาย (SP) ล่วงหน้า 2 วนัทําการก่อนวนัปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้สดุท้าย 
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2.2.4 นายทะเบียนของใบสําคญัแสดงสิทธิ 
บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั (“ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์”) 
อาคารตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตกึบี (ข้างสถานทตูจีน)   
93 ถนนรัชดาภิเษก ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท์ : (66) 2009 9382  โทรสาร : (66) 2009 9001 TSD Call center : (66) 2009 9999 
 

นายทะเบียนของใบสําคญัแสดงสิทธิ จะรับผิดชอบต่อการปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สิทธิ ซึ่งในสมุดทะเบียนจะต้องประกอบด้วย ช่ือและนามสกุลจริง สัญชาติ และท่ีอยู่ของผู้ ถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิ และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั จะกําหนด ในกรณีท่ี
ข้อมลูไม่ตรงกนั จะถือวา่ข้อมลูท่ีปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ เป็นข้อมลูท่ีถกูต้อง 

นายทะเบียนมีหน้าท่ีจะต้องออกใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีฝาก
ไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และจะต้องลงช่ือศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิแทนใน
สมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธินัน้ และนายทะเบียนจะออกใบสําคญัแสดงสิทธิหรือออกใบรับเพ่ือใช้
แทนใบสําคญัแสดงสิทธิตามแบบท่ีนายทะเบียนกําหนดให้แก่ศนูย์รับฝาก 

นายทะเบียนมีหน้าท่ีตามสัญญาการแต่งตัง้นายทะเบียนท่ีจะต้องจัดทําและเก็บรักษาสมุด
ทะเบียนผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไว้จนกว่าใบสําคญัแสดงสิทธิทัง้หมดจะมีการใช้สิทธิซือ้หุ้ นรองรับของ
บริษัทหรือจนกวา่ครบกําหนดอายใุบสําคญัแสดงสิทธิ (แล้วแตก่รณี) 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิมีหน้าท่ีในการแจ้งการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อผิดพลาดในรายละเอียด
ในการลงบันทึกสมุดทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ และนายทะเบียนจะทําการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข
ข้อผิดพลาดดงักลา่วตอ่ไป 

บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนนายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยจะส่งจดหมายลงทะเบียน
แจ้งให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั นบัแต่วนัท่ี
เปลี่ยนแปลงนายทะเบียนของใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยแจ้งผ่านระบบ SET PORTAL และแจ้งให้สํานกังาน 
ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้าไม่น้อยกวา่ 30 วนั เช่นกนั รวมทัง้บริษัทจะดําเนินการจดัส่งการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว
ให้กบัผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย 

2.2.5 สถานท่ีติดตอ่ในการใช้สิทธิ 
บริษัทหลกัทรัพย์ ซมิีโก้  จํากดั (มหาชน) 
เลขท่ี  287 อาคารลิเบอร์ตีส้แควร์  ชัน้  15 ถนนสีลม แขวงสีลม  เขตบางรัก  กทม.  10500  
เบอร์โทรศพัท์ 0-2624-6399 เบอร์โทรสาร 0-2624-6398   Website: http://www.seamico.com 

2.2.6 ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ สามารถขอรับใบแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซือ้
หุ้นสามญัได้ท่ีบริษัท ในระหว่างระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ หรือระยะเวลาแจ้งความจํานงใน
การใช้สิทธิครัง้สดุท้าย 
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2.2.6.1 ในกรณีท่ีเป็นใบสําคญัแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น  (Scripless) ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ี
ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจํานงและกรอกแบบคําขอ เพ่ือขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือ
เพ่ือให้ออกใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ ตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์กําหนด โดยย่ืนต่อบริษัทหลกัทรัพย์
ท่ีทําหน้าท่ีเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลกัทรัพย์ดังกล่าว จะ
ดําเนินการแจ้งกับศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ เพ่ือขอถอนใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญ
แสดงสิทธิ นําไปใช้เป็นหลกัฐานประกอบการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญักบับริษัท เพ่ือดําเนินการใช้สิทธิ
ตามท่ีระบไุว้ข้างต้น 

2.2.6.2 ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ ท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัจะต้อง
ปฏิบติัตามเง่ือนไขการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ โดยดําเนินการและส่งเอกสาร ดังต่อไปนี ้
ให้แก่บริษัทตามสถานท่ีข้างต้น 
(ก) ใบแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัท่ีได้กรอกข้อความถกูต้อง ชดัเจน และครบถ้วน

ทกุรายการ 
(ข) ใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ ตามแบบท่ีตลาดหลกัทรัพย์กําหนด ซึ่งผู้

ถือใบสําคัญแสดงสิทธิลงลายมือช่ือผู้ โอนด้านหลัง ตามจํานวนท่ีระบุอยู่ในใบแจ้งความ
จํานงการใช้สิทธิ และหนงัสือมอบอํานาจให้ผู้ อ่ืนมารับใบสําคญัแสดงสิทธิฉบบัใหม่ สําหรับ
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี) 

(ค) ชําระเงินตามจํานวนในการใช้สิทธิ ตามท่ีระบใุนใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั 
โดยผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้ น
สามญัจะต้องชําระเป็น เงินสด เช็ค ดร๊าฟท์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคาร ท่ี
สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 2 วนัทําการ นบัจากวนัท่ีในการใช้สิทธิ
แตล่ะครัง้ โดยขีดคร่อมเฉพาะสัง่จา่ย “บริษัทหลักทรัพย์ ซีมโิก้ จาํกัด (มหาชน) เพื่อการ
จองซือ้หุ้น” (‘‘Seamico Securities Public Company Limited for Share Subscription’’) 
ประเภทบัญชี ประเภทกระเสรายวัน เลขที่ 000-6-15635-5  ธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) สาขา นานาเหนือ ทัง้นี ้การใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือ
บริษัทได้เรียกเก็บเงินจํานวนดงักล่าวได้แล้วเท่านัน้ หากเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตผุลใดๆ ท่ี
มิได้เกิดจากบริษัทให้ถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิก และบริษัทตกลงให้
ถือเป็นการยกเลิกการขอใช้สิทธิในครัง้นัน้ แต่ทัง้นีไ้ม่เป็นการตดัสิทธิท่ีจะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั
ในครัง้ต่อไป เว้นแต่เป็นการยกเลิกการใช้สิทธิในครัง้สุดท้าย ให้ถือว่าหมดสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น
สามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าวอีกต่อไป ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทน
ใบสําคญัแสดงสิทธิจะเป็นผู้ รับภาระค่าอากรแสตมป์ท่ีเกิดขึน้ อนัเน่ืองมาจากการใช้สิทธิ
ตามใบสําคญัแสดงสิทธิเพ่ือซือ้หุ้นสามญั 

(ง) หลกัฐานประกอบการจองซือ้ 
1. บคุคลสญัชาติไทย : สําเนาบตัรประชาชนพร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 
2. บคุคลตา่งด้าว : สําเนาหนงัสือเดินทางพร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 
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3. นิติบคุคลในประเทศ : สําเนาหนงัสือรับรองบริษัทพร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง
โดยกรรมการผู้ มีอํานาจท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ในหนังสือ
รับรองบริษัทนัน้ และเอกสารหลกัฐานของผู้ มีอํานาจ
ลงลายมือชื่อตาม 1. หรือ 2. พร้อมรับรองสําเนา
ถกูต้อง 

4. นิติบคุคลตา่งประเทศ : สําเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary 
Public พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง และเอกสาร
หลักฐานของผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือตาม 1. หรือ 2. 
พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 

2.2.6.3 จํานวนหน่วยของใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีขอใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั
จะต้องเป็นจํานวนเต็มเท่านัน้ โดยอัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามญั 2 หุ้น เว้นแต่การปรับสิทธิตาม 3.3 

2.2.6.4 จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกเม่ือมีการใช้สิทธิ จะคํานวณโดยการนําจํานวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิได้ชําระตามท่ีกล่าวข้างต้น หารด้วยราคาการ
ใช้สิทธิในขณะท่ีมีการใช้สิทธินัน้ โดยบริษัทจะออกหุ้นสามญัเป็นจํานวนเต็มไม่เกินจํานวนหน่วย
ของใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ คณูด้วยอตัราการใช้สิทธิ หากมีการปรับ
ราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิแล้ว ทําให้มีเศษเหลืออยู่จากการคํานวณดังกล่าว 
บริษัทจะไม่นําเศษดงักล่าวมาคิดคํานวณและจะชําระเงินท่ีเหลือจากการใช้สิทธิดงักล่าวคืนให้แก่
ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 
วนั นบัจากวนักําหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้โดยไม่มีดอกเบีย้ 

2.2.6.5 หากบริษัทได้รับหลกัฐานใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือจํานวนเงินท่ี
บริษัท ได้รับชําระไม่ครบตามจํานวนท่ีระบไุว้ในใบแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั หรือ
บริษัทตรวจสอบได้ว่าข้อความท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ กรอกลง
ในใบแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญันัน้ ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกูต้อง ผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ ต้องทําการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาการแจ้งความ
จํานงใช้สิทธิในแต่ละครัง้ หากผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ ไม่ทําการ
แก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลาดงักล่าว บริษัทจะถือว่าการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิในครัง้
นัน้สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และบริษัทจะจดัส่งเงินท่ีได้รับ และ ใบสําคญัแสดงสิทธิ คืน
ให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิภายใน 14 วนันบัจากวนัท่ีกําหนดการใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบีย้ให้ไม่
วา่กรณีใดๆ   

ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ ชําระจํานวนเงินใน
การใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัทมีสิทธิท่ีท่ีจะดําเนินการประการใดประการหน่ึงต่อไปนี ้ตามที่ผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิเลือกไว้ในใบแจ้งความจํานง 

(ก) ถือวา่การแจ้งความจํานงในการใช้สิทธินัน้สิน้สภาพลง โดยไม่มีการใช้ หรือ 
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(ข) ถือว่าจํานวนหุ้นสามัญท่ีจองซือ้มีจํานวนเท่ากับจํานวนท่ีจะได้รับตามจํานวนเงินในการใช้
สิทธิ ซึง่บริษัทได้รับชําระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิในขณะนัน้ หรือ 

(ค) ให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ ชําระเงินเพ่ิมเติมตามจํานวนท่ี
ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิในครัง้นัน้ หาก
บริษัทไม่ได้รับเงินครบถ้วนตามจํานวนในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาดงักล่าว บริษัทจะถือ
วา่การแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิในครัง้นัน้สิน้สภาพลง โดยไม่มีการใช้สิทธิ 

ในกรณีตาม (ก) และ (ค) บริษัทจะส่งเงินท่ีได้รับไว้และใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบ
แทนใบสําคญัแสดงสิทธิ ซึง่บริษัทถือว่าไม่มีการใช้สิทธิดงักล่าว คืนให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สิทธิ หรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วนั นบัจากวนัถัด
จากวนักําหนดการใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบีย้ 

ในกรณีตาม (ข) บริษัทจะส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคัญแสดง
สิทธิส่วนท่ีเหลือในกรณีท่ีบริษัทถือวา่มีการใช้สิทธิเพยีงบางส่วนคืนให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สิทธิ หรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วนั นบัจากวนัถัด
จากวันกําหนดการใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบีย้ อย่างไรก็ดี ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่มีการใช้สิทธิดงักล่าว ยงัมีผลใช้ต่อไปจนถึงวนักําหนดการใช้สิทธิ
ครัง้สดุท้าย 

2.2.6.6 เม่ือมีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ ท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัได้
ปฏิบติัตามเงื่อนไขการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั กล่าวคือ ได้ส่งมอบทัง้ใบสําคญั
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ ใบแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั และชําระ
เงินค่าจองซือ้หุ้ นสามัญถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบสําคญัแสดงสิทธิจะไม่สามารถเพกิถอนการใช้สิทธิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากบริษัท 

2.2.6.7 เม่ือพ้นกําหนดวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้ายแล้ว แต่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดง
สิทธิ ยงัมิได้ปฏิบติัตามเง่ือนไขของการใช้สิทธิท่ีกําหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบสําคญัแสดง
สิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธินัน้ๆ สิน้สภาพลง โดยไม่มีการใช้สิทธิ และผู้ ถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ จะใช้สิทธิไม่ได้อีกเม่ือพ้นกําหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย 

2.2.6.8 ในกรณีท่ีบริษัทไม่สามารถคืนเงินส่วนท่ีไม่ได้ใช้สิทธิให้กับผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบสําคญัแสดงสิทธิ ได้ภายในระยะเวลา 14 วนั นับจากวนัถัดจากวนักําหนดการใช้สิทธิในครัง้
นัน้ๆ ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิจะได้รับอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 7.5 
ต่อปี โดยคํานวณจากเงินส่วนท่ีไม่ได้รับการใช้สิทธินบัตัง้แต่วนัท่ีพ้นกําหนดเวลา 14 วนัดงักล่าว 
จนถึงวนัท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับคืนเงินสว่นท่ีไม่ได้ใช้สิทธิ 

อย่างไรก็ดี หากบริษัทได้ทําการส่งเช็ค ดร๊าฟท์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือคําสั่งจ่ายเงิน
ธนาคาร ซึง่ขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะช่ือผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยู่
ท่ีระบใุนใบแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิโดยถกูต้องแล้วโดยชอบ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะไม่มี
สิทธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือคา่เสียหายใดๆ อีกตอ่ไป 
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2.2.6.9 ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ใช้สิทธิซือ้หุ้ นรองรับไม่เต็มจํานวนท่ีตนมีสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ บริษัทจะออกใบสําคญัแสดงสิทธิใบใหม่ท่ีระบจํุานวนหน่วยของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ี
ยงัไม่ได้ใช้สิทธิให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิภายใน 14 วนันบัแต่วนัใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ยกเว้น
ในการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายจะไม่มีการออกใบสําคญัแสดงสิทธิใดๆ อีก 

2.2.6.10 ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ ส่งมอบใบสําคญัแสดงสิทธิเป็น
จํานวนมากกว่าจํานวนท่ีประสงค์จะใช้สิทธิ บริษัทจะส่งใบสําคญัแสดงสิทธิใบใหม่ โดยมีจํานวน
ของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีลดลงให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิดงักลา่ว หากใบสําคญัแสดงสิทธินัน้
อยู่ในระบบใบหุ้น โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนบัจากวนัใช้สิทธินัน้ๆ และจะทํา
การยกเลิกใบสําคญัแสดงสิทธิใบเก่า 

2.2.6.11 บริษัทจะย่ืนขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุชําระแล้วของบริษัท ต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจํานวน
หุ้นสามญัท่ีออกใหม่สําหรับการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ภายใน 14 วนันบัตัง้แต่วนัท่ีบริษัทได้รับชําระ
ค่าหุ้ นตามจํานวนท่ีมีการใช้สิทธิแต่ละครัง้ และบริษัทจะดําเนินการจดทะเบียนผู้ ถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิท่ีได้ใช้สิทธินัน้ เข้าเป็นผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัท ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นตามจํานวนหุ้น
สามญัท่ีคํานวณได้จากการใช้สิทธิในครัง้นัน้ 

2.2.6.12 ในกรณีหุ้นสามัญท่ีสํารองไว้เพ่ือรองรับการใช้สิทธิท่ีไม่เพียงพอ บริษัทจะดําเนินการชดใช้
ค่าเสียหายท่ีเกิดขึน้ให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีไม่สามารถใช้สิทธิได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะ
ไม่ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีไม่สามารถใช้สิทธิได้ ถึงแม้ว่าจะมีหุ้นสามญั
เพียงพอก็ตาม ในกรณีเช่น ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิต่างด้าวท่ีไม่สามารถใช้สิทธิเพราะถูกจํากัด
สิทธิ ตามสดัสว่นการถือหุ้นท่ีระบไุว้ในข้อบงัคบัของบริษัท 

2.2.6.13 (ก) ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีเป็นบคุคลท่ีมิใชส่ญัชาติไทยตามข้อบงัคบับริษัท จะสามารถใช้สิทธิ
ตามใบสําคญัแสดงสิทธิ เพ่ือซือ้หุ้นรองรับของบริษัทไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนได้ภายใต้เง่ือนไข
วา่ หุ้นท่ีถือโดยบคุคลท่ีมิใชส่ญัชาติไทยในขณะใดขณะหนึง่ต้องมีจํานวนรวมกนัไม่เกินร้อยละ 49 
ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายแล้วทัง้หมด  
(ข) อย่างไรก็ดี หากข้อจํากดัการถือหุ้นของบคุคลท่ีมิใช่สญัชาติไทยตาม (ก) ข้างต้นมีผลทําให้ผู้
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีเป็นบุคคลท่ีมิใช่สัญชาติไทย ซึ่งได้ใช้สิทธิตามวิธีการดังกล่าวมา
ครบถ้วน ไม่สามารถใช้สิทธิได้เต็มจํานวนท่ีระบใุนหนงัสือแสดงความจํานงในการใช้สิทธิ บริษัท
จะอนญุาตให้ดําเนินการใช้สิทธิได้เพียงส่วนท่ีไม่ขดัต่อข้อจํากดัการถือหุ้นข้างต้นภายใต้หลกัการ
ผู้แสดงความจํานงก่อนจะสามารถใช้สิทธิได้ก่อน (First Come, First Served) และบริษัทจะคืน
ใบสําคญัแสดงสิทธิและเงินส่วนท่ีไม่ได้ใช้สิทธิโดยไม่มีดอกเบีย้ให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ี
เป็นบคุคลที่มิใช่สญัชาติไทยดงักล่าว ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วนั นบัแต่วนัใช้สิทธิใน
ครัง้นัน้ๆ 
หากในวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีเป็นบุคคลท่ีมิใช่สญัชาติไทยไม่สามารถ
ใช้สิทธิ เน่ืองจากข้อจํากดัเร่ืองสดัส่วนการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นบคุคลท่ีมิใช่สญัชาติไทยให้ถือ
ว่าใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าวหมดอายุลง โดยผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีเป็นบุคคลท่ีมิใช่
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สญัชาติไทยดงักลา่ว ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าชดใช้ใดๆ จากบริษัท และบริษัทจะไม่มี
การชําระค่าเสียหายหรือคา่ชดเชยใดๆ ให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจากการดงักลา่วทัง้สิน้ 

2.2.6.14 การออกและส่งมอบหุ้นสามญัออกใหม่ ช่ือท่ีจะระบใุนหุ้นสามญัออกใหม่จะใช้ช่ือเดียวกนักบัชื่อ
ท่ีปรากฏอยู่ในแบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิ โดยบริษัทจะจัดส่งใบหุ้นไปยังผู้ ถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ตามท่ีอยู่ท่ีได้ระบไุว้ในแบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับภายใน 15 วนั นบัจากวนักําหนดการใช้สิทธิแตล่ะครัง้ อย่างไรก็ตามบริษัทอาจตกลงกบัผู้
ถือใบสําคญัแสดงสิทธิล่วงหน้า ให้บริษัทเก็บใบหุ้นสามญั ใบสําคญัแสดงสิทธิ ใบแทนใบสําคญั
แสดงสิทธิ เช็ค และเอกสารอื่นๆ ไว้ท่ีบริษัทเพื่อให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือตวัแทนมารับไป
ด้วยตวัเองก็ได้ โดยจะต้องดําเนินการตามที่บริษัทกําหนด บริษัทอาจจะออกใบหุ้นในระบบใบหุ้น 
(Scrip) และระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) หากบริษัทจะออกหุ้นสามญัโดยระบบไร้ใบหุ้น บริษัทจะ
ดําเนินการเม่ือผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้แจ้งให้บริษัททราบว่า ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ยอมรับ
เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ให้กบัผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิแล้ว โดยบริษัทจะส่งใบหุ้นสามญัหรือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิเข้าฝากไว้กับศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิต้องระบชุื่อ
และบัญชีของบริษัทสมาชิกของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ถูกต้องในแบบแสดงความจํานงการใช้
สิทธิซือ้หุ้ นสามัญ และบริษัทจะส่งมอบหุ้ นสามัญหรือใบสําคัญแสดงสิทธิผ่านบัญชีฝาก
หลกัทรัพย์ภายใน 7 วนัทําการนบัจากวนัใช้สิทธิแต่ละครัง้ 

2.2.7 การแก้ไขขัน้ตอนการใช้สิทธิ 
ในกรณีท่ีตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตลอดจนหน่วยงานใดที่เก่ียวข้องได้ออก
ประกาศ ระเบียบ หรือวิธีการปฏิบติัการใดๆ ท่ีมีผลให้บริษัทต้องแก้ไขรายละเอียดขัน้ตอนในการใช้สิทธิตาม
ข้อ 2.2.6 ให้บริษัทสามารถทําการแก้ไขขัน้ตอนการใช้สิทธิให้สอดคล้องกบัประกาศ ระเบียบ หรือวิธีปฏิบติั
ดังกล่าวได้ และต้องแจ้งให้ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ ศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ และ สํานกังาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชกัช้า 
 

3. หน้าที่ของผู้ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ 
ผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิมีหน้าท่ีท่ีจะต้องปฏิบติัตลอดอายสุญัญาของใบสําคญัแสดงสิทธิ ดงันี ้
3.1. การปฏิบติัตามกฎหมายและข้อกําหนดสิทธิ 

ผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิจะใช้ความพยายามอย่างดีท่ีสดุ ในการประกอบธุรกิจให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และ
จะปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และกฎหมายอืน่ท่ีเก่ียวข้อง รวมตลอดถึงกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั และคําสัง่ต่างๆ ท่ีออกตามกฎหมาย และ
จะปฏิบติัตามข้อกําหนดและเง่ือนไขตา่งๆ ของข้อกําหนดสิทธิฉบบันีโ้ดยเคร่งครัดตลอดอายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิ 

3.2. สิทธิของบริษัทในการเรียกให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิใช้สิทธิก่อนระยะเวลาท่ีกําหนดตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีบริษัทออกครัง้นีไ้ม่มีข้อกําหนดให้บริษัทสามารถเรียกให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิใช้สิทธิก่อน
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 
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3.3. เง่ือนไขการปรับสิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ 
3.3.1 บริษัทต้องดําเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิ ตลอดอายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิ เม่ือเกิด

เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี ้ ทัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกวา่เดิม 
(ก) เม่ือบริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าท่ีตราไว้ของหุ้ นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการ

แบง่แยกหุ้นสามญัท่ีได้ออกแล้วของบริษัท 
(ข) เม่ือบริษัทเสนอขายหุ้นสามญัแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ บคุคลในวงจํากดั ใน

ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ท่ีคํานวณได้ ต่ํากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้น
สามญัของบริษัท” 

(ค) เม่ือบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป โดย
หลักทรัพย์นัน้ให้สิทธิแก่ผู้ ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิซือ้หุ้ น
สามญั เช่น หุ้นกู้ แปลงสภาพ หรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั โดยราคาเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้น
สามัญท่ีจะออกใหม่เพ่ือรองรับสิทธิดงักล่าว ตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของ
บริษัท” 

(ง) เม่ือบริษัทจ่ายปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
(จ) เม่ือบริษัทจ่ายปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท 

สําหรับการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใดๆ ระหวา่งอายใุบสําคญัแสดงสิทธิท่ีออกในครัง้นี ้
(ฉ) ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ใดๆ อนัทําให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ เสียสิทธิ

และผลประโยชน์ใดๆ อนัพงึได้ โดยท่ีเหตกุารณ์ใดๆ นัน้ไม่ได้อยู่ในข้อ (ก) ถึง (จ) 
 

ในกรณีท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั และการเปลี่ยนแปลงอตัราการ
ใช้สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั รวมทัง้วิธีการคํานวณถึงการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวตามท่ีระบตุ่อไปนี ้ไม่ได้ทําให้
ผลตอบแทนใดๆ ท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิจะได้รับเม่ือมีการใช้สิทธิตาม
ใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม โดยบริษัทจะดําเนินการปรับราคาการ
ใช้สิทธิ และอตัราการใช้สิทธิในกรณีตา่งๆ ดงักลา่วข้างต้นตามสตูรและวิธีการคํานวณ ดงัตอ่ไปนี ้
(ก) เม่ือบริษัทเปลี่ยนแปลงมลูค่าท่ีตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อนัเป็นผลมาจากการรวมหรือการ

แบง่แยกหุ้นสามญัท่ีได้ออกแล้วของบริษัท 
บริษัทจะปรับราคาการใช้สิทธิอนัเป็นผลมาจากการรวม หรือการแบ่งแยกหุ้นสามัญท่ีออกแล้วของ
บริษัท โดยจะมีผลบังคับทันทีตัง้แต่วันท่ีมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไว้ของหุ้ นสามัญของบริษัท 
เพ่ือให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ ได้รับหุ้นตามจํานวนท่ีคํานวณได้ตาม
สตูรและประเภทเช่นเดียวกบัหุ้นสามญัของบริษัทท่ีออกภายหลงัจากการเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว 

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้
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2. อตัราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้

]1[

]0[
01

Par

Par
RatioRatio   

โดยท่ี  0Pr ice คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 
1Pr ice  คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง 
0Ratio คือ อตัราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
1Ratio  คือ อตัราการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง 

0Par  คือ มลูค่าท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัก่อนการเปล่ียนแปลง 
1Par  คือ มลูค่าท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัหลงัการเปล่ียนแปลง 

 
(ข) เม่ือบริษัทเสนอขายหุ้นสามญัแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ บคุคลในวงจํากดั ใน

ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ท่ีคํานวณได้ ต่ํากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้น
สามญัของบริษัท” 
การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกท่ีผู้ซือ้หุ้นสามญั
จะไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้หุ้ นสามัญท่ีออกใหม่ (วันแรกท่ีตลาดหลักทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XR) 
สําหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหุ้น
สามญัท่ีออกใหม่แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ บคุคลในวงจํากดั แล้วแต่กรณี 

“ราคาเฉล่ียของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่” คํานวณได้จาก จํานวนเงินทัง้สิน้ท่ีบริษัทจะได้รับจากการเสนอ
ขายหุ้น หกัด้วยคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากการเสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีออกนัน้ (ถ้ามี) หารด้วยจํานวนหุ้นสามญั
ทัง้สิน้ท่ีออกใหม่ในครัง้นัน้ 

“ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” ได้กําหนดไว้เท่ากบั “ราคาตลาดเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัต่อหุ้นของหุ้น
สามัญของบริษัท” โดยท่ี “ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงนํา้หนักต่อหุ้ นของหุ้ นสามัญของบริษัท” หมายถึง 
มูลค่าการซือ้ขายหุ้นสามัญทัง้หมดของบริษัท หารด้วยจํานวนหุ้นสามัญของบริษัทท่ีทําการซือ้ขาย
ทัง้หมดในระหว่างระยะเวลา 15 วนัทําการ (วนัท่ีเปิดทําการซือ้ขายของตลาดหลกัทรัพย์) ติดต่อกัน
ก่อนวนัท่ีใช้ในการคํานวณ 

ในกรณีท่ีไม่สามารถหา “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” เน่ืองจากหุ้นสามญัของบริษัท
ไม่มีการซือ้ขายในช่วงระยะเวลาดงักล่าว บริษัทจะทําการกําหนดราคายติุธรรมเพ่ือใช้ในการคํานวณ
แทน 

“วนัท่ีใช้ในการคํานวณ” หมายถึง วนัแรกท่ีผู้ ซือ้หุ้ นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามัญท่ี
ออกใหม่ สําหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้กบัผู้หุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอ
ขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่แก่ประชาชนทัว่ไป สําหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป และ/
หรือ กรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั แล้วแต่กรณี  อนึ่ง ในกรณีท่ีมีการเสนอขายหุ้น
สามญัพร้อมกนัมากกวา่ 1 ราคาเสนอขาย ภายใต้เงื่อนไขท่ีต้องจองซือ้ด้วยกนั ให้ใช้ราคาเสนอขายทกุ
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ราคามาคํานวณราคาสุทธิต่อหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ แต่ในกรณีท่ีการเสนอขายดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้
เง่ือนไขท่ีจะต้องซือ้ด้วยกัน ให้นําเฉพาะราคาเสนอขายท่ีต่ํากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้น
สามญัของบริษัท” มาคํานวณการเปลี่ยนแปลงเท่านัน้ 

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้
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2. อตัราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้
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โดยท่ี  0Pr ice คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 
1Pr ice  คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง 
0Ratio คือ อตัราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
1Ratio  คือ อตัราการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง 

 MP  คือ “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” 
A  คือ จํานวนหุ้นสามญัท่ีได้เรียกชําระเตม็มลูคา่แล้ว ณ วนัก่อนปิดสมดุทะเบียน

ผู้ ถือหุ้ น เพ่ือสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามัญท่ีออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้น
สามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วนัก่อนวนัแรกของการเสนอขายหุ้น
สามัญท่ีออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้ นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/
หรือ กรณีเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่บคุคลในวงจํากดั แล้วแต่กรณี 

B   คือ  จํานวนหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ ทัง้ท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ 
เสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ บคุคลในวงจํากดั 

BX  คือ จํานวนเงินท่ีได้รับภายหลงัจากการหกัค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหุ้น
สามญัท่ีออกใหม่ท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่
ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั 

 
(ค) เม่ือบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป โดย

หลักทรัพย์นัน้ให้สิทธิแก่ผู้ ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิซือ้หุ้ น
สามญั (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั) โดยราคาเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้น
สามัญท่ีจะออกใหม่เพ่ือรองรับสิทธิดงักล่าว ตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของ
บริษัท” 
การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกท่ีผู้ซือ้หุ้นสามญั
จะไม่ได้รับการใช้สิทธิในการจองซือ้หลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ใดๆ ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุ้น
สามญั (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XR หรือ XW) สําหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่
ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ใดๆ ท่ีให้สิทธิท่ีจะ
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แปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจํากดั แล้วแต่กรณี 

“ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่” คํานวณได้จากจํานวนเงินท่ีได้รับจากการออกหลกัทรัพย์
ใดๆ ท่ีมีสิทธิในการแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญั รวมกบัเงินท่ีได้รับจากการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั
นัน้ ถ้ามีการใช้สิทธิทัง้หมด หารด้วยจํานวนหุ้นทัง้สิน้ท่ีต้องออกใหม่ เพือ่รองรับการใช้สิทธินัน้ 

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” และฐานของมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ ซึ่งจะเปรียบเทียบให้ใช้และมี
ความหมายเชน่เดียวกบั รายละเอียดในข้อ (ข) ข้างต้น 

“วนัท่ีใช้ในการคํานวณ” หมายถึง วนัแรกท่ีผู้ ซือ้หุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้หลกัทรัพย์ท่ี
ออกใหม่ใดๆ ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญั สําหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายสําหรับ
กรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขาย
หลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ใดๆ ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญัแก่ประชาชนทัว่ไป สําหรับ
กรณีท่ีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพย์ดังกล่าวต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ ท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่
บคุคลในวงจํากดั แล้วแต่กรณี 

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้
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2. อตัราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้
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โดยท่ี  0Pr ice คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 
1Pr ice  คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง 
0Ratio คือ อตัราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
1Ratio  คือ อตัราการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง 

 MP  คือ “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” 
A  คือ จํานวนหุ้นสามญัท่ีได้เรียกชําระเตม็มลูคา่แล้ว ณ วนัก่อนปิดสมดุทะเบียน

ผู้ ถือหุ้ น เพ่ือการจองซือ้หลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ท่ีมีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ/
เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญัได้ กรณีเสนอขายให้ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ก่อนวนั
แรกของระยะเวลาการเสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ใด ๆ ท่ีมีสิทธิแปลง
สภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลใน
วงจํากดั แล้วแต่กรณี 

B   คือ  จํานวนหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ เพ่ือรองรับการใช้สิทธิของหลกัทรัพย์ใด ๆ 
ซึง่สามารถแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญัท่ีจะเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่
บคุคลในวงจํากดั  แล้วแต่กรณี  
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BX  คือ จํานวนเงินท่ีบริษัท จะได้รับภายหลงัจากการหักค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จาก
การออกหลักทรัพย์ใด ๆ ท่ีมีสิทธิในการแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้ น
สามญัท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชน
ทัว่ไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั รวมกับเงินท่ีได้รับจาก
การใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั 

 
(ง) เม่ือบริษัทจ่ายปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัที ตัง้แต่วนัแรกท่ีผู้ซือ้หุ้นสามญั
ไม่มีสิทธิในการรับหุ้นปันผล (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XD (ST)) 

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้
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2. อตัราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้
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โดยท่ี  0Pr ice คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 
1Pr ice  คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง 
0Ratio คือ อตัราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
1Ratio  คือ อตัราการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง 

A  คือ จํานวนหุ้นสามญัท่ีได้เรียกชําระเตม็มลูคา่แล้ว ณ วนัก่อนปิดสมดุทะเบียน
ผู้ ถือหุ้นสามญัเพ่ือสิทธิการรับหุ้นปันผล  

B  คือ  จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามญัปันผล  

(จ) เม่ือบริษัทจ่ายปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท 
สําหรับการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใดๆ ระหวา่งอายใุบสําคญัแสดงสิทธิท่ีออกในครัง้นี ้
การคํานวณอตัราร้อยละของเงินปันผลท่ีจ่ายให้กบัผู้ ถือหุ้น ให้คํานวณโดยนําเงินปันผลท่ีจ่ายออกจริง
ในรอบระยะเวลาบญัชีในแต่ละปี ดงักลา่ว หารด้วยกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลงัหกัภาษี
เงินได้ของผลการดําเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการของรอบระยะเวลาบญัชีนัน้ โดยเงินปันผลที่
จ่ายออกจริงให้หมายรวมถึงเงินปันผลระหว่างกาลในแต่ละรอบบญัชีนัน้ด้วย การเปลี่ยนแปลงราคา
การใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัแรกท่ีผู้ซือ้หุ้นสามญัไม่มีสิทธิในการรับเงินปัน
ผลนัน้ (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XD) 

“ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” และฐานของมลูค่าท่ีตราไว้ ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบให้ใช้ และมี
ความหมายเชน่เดียวกบั รายละเอียดในข้อ (ข) ข้างต้น 

“วนัท่ีใช้ในการคํานวณ” หมายถึง วนัแรกท่ีผู้ซือ้หุ้นสามญัจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล 
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1. ราคาการใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้
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2. อตัราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้
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โดยท่ี  0Pr ice คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 
1Pr ice  คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง 
0Ratio คือ อตัราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
1Ratio  คือ อตัราการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง 

MP  คือ “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” 
D  คือ เงินปันผลตอ่หุ้นท่ีจ่ายจริงแก่ผู้ ถือหุ้น 
R  คือ เงินปันผลต่อหุ้น ท่ีจะจ่ายในอตัราร้อยละ 90 โดยคํานวณจากกําไรสทุธิหลงั

หกัภาษีเงินได้ หารด้วยจํานวนหุ้นทัง้หมดท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผล 
(ฉ) ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ใดๆ อนัทําให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ เสียสิทธิ

และผลประโยชน์ใดๆ อนัพงึได้ โดยท่ีเหตกุารณ์ใดๆ นัน้ไม่ได้อยู่ในข้อ (ก) ถึง (จ) 
ให้บริษัท และท่ีปรึกษาทางการเงินร่วมกันพิจารณา เพ่ือกําหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ 
และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่อย่างเป็นธรรม และไม่ทําให้ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทน
ใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับผลประโยชน์ด้อยไปจากเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานัน้เป็นท่ีสดุ และ
ให้บริษัทแจ้งให้สํานกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และนายทะเบียนใบสําคญัแสดง
สิทธิ ทราบถึงรายละเอียดดังกล่าวด้วยภายใน 15 วันนับจากวันท่ีเกิดเหตุการณ์ท่ีต้องดําเนินการ
เปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิดงักลา่ว 

3.3.2 การคํานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึง (ฉ) เป็นอิสระต่อกนัและ
จะคํานวณการเปลี่ยนแปลงตามลําดบัเหตกุารณ์ต่างๆ ก่อนหลงัเปรียบเทียบกบั "ราคาตลาดของหุ้นสามญั
ของบริษัท” สําหรับกรณีท่ีเหตกุารณ์ตา่งๆ เกิดขึน้พร้อมกนั ให้คํานวณการเปลี่ยนแปลงเรียงตามลําดบั ดงันี ้
คือ (ก) (จ) (ง) (ข) (ค) และ (ฉ) โดยในแต่ละลําดบัครัง้ท่ีคํานวณการเปลี่ยนแปลง ให้คงสภาพของราคาการ
ใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 ตําแหน่ง และอตัราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 ตําแหน่ง  

“ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” ซึง่จะใช้เปรียบเทียบให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกบัรายละเอียด
ในข้อ (ข) ข้างต้น 

3.3.3 การคํานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึง (ฉ) จะไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งทําให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สงูขึน้ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น 
ในกรณีท่ีหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิตามจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิของ
การแสดงความจํานงการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ (ทศนิยม 3 ตําแหน่ง ของอัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการ
เปลี่ยนแปลง) คํานวณออกมาเป็นเศษของหุ้นให้ตดัเศษของหุ้นนัน้ทิง้ และหากราคาการใช้สิทธิหลงัการ
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เปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) คณูกบัจํานวนหุ้นสามญั ในการแสดงความจํานงการใช้สิทธิในรอบนัน้ 
คํานวณได้เป็นเศษของบาทให้ตดัเศษของบาททิง้ 

3.3.4 สถานภาพของใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีอยู่ระหว่างวนัท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิแสดงความจํานงใช้สิทธิ และ วันก่อนท่ีกระทรวงพาณิชย์จะรับจด
ทะเบียนเพ่ิมทุนชําระแล้ว อนัเน่ืองมาจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดง
สิทธิ จะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ ท่ียังไม่ได้
แสดงความจํานงใช้สิทธิ และสถานภาพจะสิน้สดุลงในวนัท่ีกระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพ่ิมทนุชําระ
แล้ว อนัเน่ืองมาจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิข้างต้นแล้ว 

ในกรณีบริษัทมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิ ในช่วงท่ีบริษัทยงัไม่ได้นําหุ้น
สามัญท่ีเกิดจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนกับ
กระทรวงพาณิชย์ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ ท่ีได้ทําการใช้สิทธิแล้วจะได้รับ
การปรับสิทธิย้อนหลงั โดยบริษัทจะดําเนินการออกหุ้นสามญัใหม่เพ่ิมเติมให้แก่ใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบ
แทนใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยเร็วท่ีสดุตามจํานวนท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ 
สมควรจะได้รับ หากราคาท่ีปรับใหม่นัน้มีผลบังคับใช้โดยหุ้นสามัญส่วนท่ีเพิ่มเติม อาจได้รับช้ากว่าหุ้ น
สามญัท่ีได้รับก่อนหน้านีแ้ล้ว แตไ่ม่เกิน 45 วนั นบัจากวนัท่ีมีการปรับสิทธิ 

3.3.5 หุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและได้รับ
ผลประโยชน์อนัพึงได้เหมือนหุ้นสามญัเดิมท่ีออกและเรียกชําระเต็มมลูค่าแล้วของบริษัท ทกุประการ เม่ือ
กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพ่ิมทนุชําระแล้วของบริษัท 

3.3.6 การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ ตามเง่ือนไขท่ีได้กําหนดไว้ข้างต้น บริษัทจะ
ดําเนินการแจ้งผลการเปลี่ยนแปลง โดยแจ้งถึงรายละเอียดวิธีการคํานวณและเหตุผลท่ีต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงดงักล่าว ให้สํานกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือแจ้งราคาการใช้สิทธิและ
อตัราการใช้สิทธิท่ีกําหนดขึน้มาใหม่ รวมทัง้ข้อเท็จจริงโดยย่อ ถึงสาเหตุท่ีมีการปรับสิทธิ วิธีการคํานวณ
และวนัท่ีท่ีการปรับสิทธิดังกล่าวมีผลบงัคบัใช้ โดยจะแจ้งการปรับสิทธิทันทีนับตัง้แต่วันท่ีเกิดเหตุการณ์ 
หรือก่อน 9.00 น. ของวนัท่ีการปรับสิทธิมีผลบงัคบัใช้ และบริษัทจะแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงราคา
การใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิ ผ่านระบบ SET PORTAL ให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทราบ โดย
บริษัทจะไม่ทําการเวนคืนใบสําคัญแสดงสิทธิ แต่ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเดิมจะได้รับสิทธิในการ
เปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอตัราการใช้สิทธิทกุประการ 

3.3.7 ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิจนเป็นผลทําให้ราคาการใช้สิทธิใหม่มีราคาต่ํากว่ามลูค่าท่ีตรา
ไว้ของหุ้นสามญัของบริษัท (Par Value) ก็ให้ใช้ราคาการใช้สิทธิใหม่ดงักล่าว เว้นแต่จะเป็นกรณีท่ีกฎหมาย
ห้ามมิให้บริษัทออกหุ้นตํ่ากว่ามลูค่าท่ีตราไว้ บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับราคาใช้สิทธิใหม่เท่ากับมลูค่าท่ี
ตราไว้ของหุ้นสามัญ สําหรับอตัราการใช้สิทธิใหม่ให้ใช้อตัราการใช้สิทธิท่ีคํานวณได้ตามข้อ (ก) ถึง (ฉ) 
เช่นเดิม 
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4. สถานะของหุ้นสามัญใหม่ที่เกดิจากการใช้สทิธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
สิทธิของหุ้นสามัญท่ีออกตามการใช้สิทธิของผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออกในครัง้นี ้จะมีสิทธิและสภาพเหมือนหุ้น
สามญัเดิมของบริษัทท่ีออกไปก่อนหน้านีแ้ล้ว รวมทัง้สิทธิในการรับเงินปันผลหรือประโยชน์อ่ืนใด ท่ีบริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้น
สามญั ทัง้นี ้นบัตัง้แต่วนัท่ีนายทะเบียนหุ้นสามญัของบริษัท ได้จดแจ้งช่ือผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นผู้ ถือหุ้นในสมดุ
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัท และกระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพ่ิมทนุชําระแล้ว 
 

5. รายละเอยีดเกี่ยวกับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสาํคัญแสดงสทิธิ 
5.1 จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกเพื่อรองรับหุ้นท่ีเกิดจากใบสําคญัแสดงสิทธิ เท่ากบั 826,868,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 

ของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีออกในครัง้นี ้
5.2 มลูค่าท่ีตราไว้ตอ่หุ้น เท่ากบั 0.50 บาทตอ่หุ้น 
5.3 ราคาการใช้สิทธิ เท่ากบั 2.70 บาทตอ่หุ้น (เว้นแต่มีการปรับสิทธิ ตามข้อ 3.3) 
5.4 อตัราการแปลงสภาพ เท่ากบั 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ ตอ่ 2 หุ้นสามญั (เว้นแตมี่การปรับสิทธิ ตามข้อ 3.3) 
5.5 ตลาดรองของหุ้นสามญัท่ีรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิ ได้แก่ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เน่ืองจากหุ้นสามัญ

ของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ดงันัน้หุ้นสามญัท่ีออกใหม่เน่ืองจากการใช้
สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ จะสามารถทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ภายหลงัจากท่ีบริษัท
ดําเนินการจดทะเบียนหุ้นสามญัใหม่ดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว โดยบริษัทจะดําเนินการยื่น
ขออนุญาตนําหุ้ นสามัญท่ีออกใหม่จากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 30 วนั นบัจากวนัสดุท้ายของระยะเวลาการใช้
สิทธิในแตล่ะครัง้ ทัง้นีเ้พือ่ให้หุ้นสามญัดงักลา่ว สามารถทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ ได้เช่นเดียวกบัหุ้นสามญั
เดิมของบริษัท 

 
6. ข้อจาํกัดการโอนใบสาํคัญแสดงสทิธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สทิธิ 

6.1 การโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ 
บริษัทไม่มีข้อจํากัดการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ เว้นแต่ การโอนเกิดขึน้ในช่วงปิดสมดุทะเบียนใบสําคญัแสดง
สิทธิ เพ่ือพกัการโอนสิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิในกรณีการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ซึ่งบริษัทจะปิดสมดุทะเบียน
ใบสําคัญแสดงสิทธิ เพื่อพักการโอนหรือการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 21 วันทําการ ก่อนวันครบ
กําหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย 

6.2 บคุคลท่ีไม่ใช่สญัชาติไทย 
6.2.1 บริษัทจะไม่ออกหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ใช้สิทธิท่ีไม่ใช่สญัชาติไทย ซึ่งได้ดําเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิ

จนทําให้สัดส่วนการถือหุ้นของคนท่ีไม่ใช่สัญชาติไทยมีจํานวนเกินกว่าร้อยละ 49 ตามท่ีระบุไว้ใน
ข้อบงัคบัหรือตามสดัสว่นท่ีอาจมีการแก้ไขในข้อบงัคบัในอนาคต 

6.2.2 หากข้อจํากดัการโอนดงักลา่วข้างต้น มีผลทําให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ
ท่ีไม่ใช่สญัชาติไทยท่ีได้ดําเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิ ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามจํานวนท่ีระบใุน
ใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะ
สามารถเลือกให้บริษัท ดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดงัตอ่ไปนี ้
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ก) ให้บริษัทคืนใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ และเงินท่ีเหลือตามราคาใช้สิทธิ
ของใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ ในส่วนท่ีไม่สามารถใช้สิทธิได้ โดยไม่มี
ดอกเบีย้ให้แก่ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ท่ีไม่ใช่สัญชาติไทย
ดงักล่าว ทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนภายใน 14 วนั นบัจากวนัใช้สิทธิในครัง้นัน้ๆ 

ข) ให้บริษัทเป็นผู้ ถือใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิ ใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดง
สิทธิ และเงินตามจํานวนการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญั
แสดงสิทธิท่ีมิใช่สัญชาติไทย ได้ยื่นความจํานงการใช้สิทธิในส่วนท่ียังไม่ได้ใช้สิทธิเอาไว้
ตามลําดบัก่อนหลงั เพ่ือดําเนินการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดง
สิทธิ ในส่วนท่ียงัมิได้มีการใช้สิทธิดงักล่าว เม่ือมีการเข้าถือหุ้นตามใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบ
แทนใบสําคญัแสดงสิทธิดงักลา่ว ไม่ขดัต่อข้อจํากดัทัง้จํานวนหรือบางส่วน 

ทัง้นี ้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีมิใช่สญัชาติไทย จะต้อง
แสดงความจํานงท่ีจะให้บริษัท ดําเนินการตามข้อ ก) หรือ ข) ข้างต้น โดยระบุในใบแจ้งความ
จํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั ณ วนัแจ้งความจํานงการใช้สิทธิในแตล่ะครัง้ 

6.2.3 บริษัทจะอนญุาตให้มีการดําเนินการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ ใน
ส่วนท่ียงัมิได้รับการใช้สิทธิตามข้อ 6.2.2 ข) บางส่วนหรือทัง้หมดในวนัใช้สิทธิวนัแรกท่ีสามารถกระทํา
ได้โดยไม่ขดัต่อข้อจํากดั อย่างไรก็ดี หากมีจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ี
รอการใช้สิทธิ ณ วนัใช้สิทธิดงักล่าวมากกว่าจํานวนหุ้นสามญัท่ีอนญุาตให้ซือ้ได้โดยไม่ขดัต่อข้อจํากัด
การโอนหุ้น เร่ืองสดัสว่นการถือครองหลกัทรัพย์ของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีมิใช่สญัชาติไทย บริษัทจะ
ดําเนินการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ
ท่ีมิใช่สญัชาติไทย ตามลําดบัการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิท่ีครบถ้วนสมบรูณ์ตามข้อกําหนดในการ
ใช้สิทธิในครัง้นี ้

6.2.4 ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีมิใช่สญัชาติไทยจะไม่ได้รับการชดเชยไม่ว่า
รูปแบบใดจากบริษัท ในกรณีท่ีไม่สามารถดําเนินการใช้สิทธิได้ โดยมีสาเหตุมาจากข้อจํากัดเร่ือง
สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีมิใช่
สญัชาติไทย 

6.2.5 หากผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ แสดงความจํานงให้บริษัทดําเนินตามข้อ 
6.2.2. ข) และ ณ วนัใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวไม่
สามารถใช้สิทธิได้ เน่ืองจากข้อจํากัดเก่ียวกับการถือครองหุ้ นของใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบสําคญัแสดงสิทธิ ให้ถือว่าใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวหมดอายุลง 
โดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ 
ตอ่บริษัท และบริษัทจะไม่ดําเนินการชดใช้ค่าเสียหายท่ีเกิดขึน้ทัง้สิน้ 
 

7. การจอง การจาํหน่าย และการจัดสรร 

7.1 วิธีการเสนอขายหลกัทรัพย์ 
เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น 
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7.2 ผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ 
การเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิในครัง้นีไ้ม่ผ่านผู้ จดัจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย เน่ืองจากเป็นการ
เสนอขาย/จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น 

7.3 วนัและวิธีการจอง และการชําระเงินค่าจองซือ้ใบสําคญัแสดงสิทธิ 
เน่ืองจากใบสําคญัแสดงสิทธิออกให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมลูค่า ดงันัน้ จึงไม่มีวนัและวิธีการจอง และการ
ชําระเงินค่าจองซือ้ใบสําคญัแสดงสิทธิ ทัง้นี ้บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั จะดําเนินการ
จดัส่งใบแจ้งผลการฝากหลกัทรัพย์ให้แก่ผู้ ท่ีได้รับการจดัสรรทางไปรษณีย์ภายใน 7 วนัทําการ หลงัจากการปิด
สมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นของบริษัทเพ่ือสิทธิในการรับจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั 

7.4 วิธีการสง่มอบใบสําคญัแสดงสิทธิ 
บริษัทจะดําเนินการส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัท ท่ีมีรายช่ือปรากฏอยู่ในสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหุ้น (Record date) วนัท่ี 1 เมษายน 2562 บริษัทจะดําเนินการออกและส่งมอบใบสําคญัแสดง
สิทธิ ตามรายละเอียด ดงันี ้
7.4.1. กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นเดิมไม่มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์กบับริษัทหลกัทรัพย์หรือศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ศนูย์รับ

ฝากหลกัทรัพย์ จะส่งมอบใบสําคญัแสดงสิทธิตามจํานวนท่ีได้รับจดัสรรให้แก่ผู้ ท่ีได้รับการจดัสรรทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามช่ือท่ีอยู่ท่ีระบใุนสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นภายใน 15 วนัทําการ นบัแต่วนัท่ี
ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ในกรณีนี ้ผู้ ท่ีได้รับการจดัสรรจะไม่สามารถขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีได้รับการ
จดัสรรในครัง้นีใ้นตลาดหลกัทรัพย์ได้ จนกว่าจะได้รับใบสําคญัแสดงสิทธิ ซึ่งอาจได้รับภายหลงัจากท่ี
ใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษัทเร่ิมซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ 

7.4.2. กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นเดิมมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์กบับริษัทหลกัทรัพย์ 
ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ จะนําใบสําคญัแสดงสิทธิฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด เพื่อผู้ ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชีจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี
บริษัทนัน้ฝากหลกัทรัพย์อยู่ ในขณะเดียวกนับริษัทหลกัทรัพย์นัน้ก็จะบนัทึกยอดบญัชีจํานวนใบสําคญั
แสดงสิทธิท่ีผู้ ได้รับจดัสรรฝากไว้ และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรภายใน 7 วนั
ทําการ นับจากวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนีผู้้ ท่ีได้รับการจัดสรรจะสามารถขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิในตลาดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีท่ีตลาดหลกัทรัพย์อนุมติัให้ใบสําคญัแสดงสิทธิทําการซือ้ขายใน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ทัง้นี ้ช่ือของผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับการจัดสรรจะต้องตรงกับช่ือเจ้าของบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีผู้ ท่ี
ได้รับการจดัสรรประสงค์ท่ีจะฝากใบสําคญัแสดงสิทธิไว้ มิฉะนัน้แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการ
ออกใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ท่ีได้รับการจดัสรรตามข้อ 7.4.1. แทน 

7.4.3. กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นเดิมมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะนําใบสําคัญแสดงสิทธิฝากไว้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชีจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิตามจํานวนท่ีได้รับการจดัสรรไว้ในบญัชีของ
บญัชีผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขท่ี 600 และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้ ท่ีได้รับการจดัสรรภายใน 7 
วันทําการนับจากวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ เม่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ
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ต้องการขายใบสําคญัแสดงสิทธิ ผู้ ถือหุ้นดงักล่าวจะต้องถอนใบสําคญัแสดงสิทธิออกจากบญัชี 600 
ดงักล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลกัทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดําเนินการตามท่ี
ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ๆ กําหนด ดงันัน้ในกรณีนี ้ผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับจดัสรร
จะสามารถขายใบสําคญัแสดงสิทธิในตลาดหลกัทรัพย์ได้ทันทีท่ีตลาดหลกัทรัพย์อนญุาตให้ใบสําคญั
แสดงสิทธิของบริษัททําการซือ้ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ ถือหุ้ นท่ีได้รับการ
จดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิได้ดําเนินการถอนใบสําคญัแสดงสิทธิออกจากบญัชี 600 ดงักลา่วแล้ว 

7.5 การสง่มอบหุ้นสามญัออกใหม่ท่ีเกิดจากการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ 
ในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญั
แสดงสิทธิท่ีใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั สามารถเลือกให้บริษัทดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้
7.5.1. ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามญั โดยให้ออกใบหุ้น

ในนามของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั จะส่งมอบใบ
หุ้นตามจํานวนท่ีใช้สิทธิแก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามช่ือท่ีอยู่ท่ีระบุ
ไว้ในสมดุทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ ภายใน 15 วนัทําการนบัจากวนัครบกําหนดการใช้สิทธิแต่ละครัง้ 
ในกรณีนี ้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั จะไม่สามารถขายหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการ
ใช้สิทธิในตลาดหลกัทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึง่อาจจะได้รับภายหลงัจากท่ีหุ้นสามญัท่ีเกิดจาก
การใช้สิทธิได้รับอนญุาตให้เข้าทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ 

7.5.2. ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามญั แต่ประสงค์จะ
ใช้บริการของ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั โดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิประสงค์
ท่ีจะฝากหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ ซึ่งผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิมี
บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อยู่ ในกรณีนี ้ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ จะดําเนินการนําหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้
สิทธิฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือผู้ ฝาก” และศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์จะบนัทกึยอดบญัชีจํานวนหุ้นสามญัท่ีบริษัทหลกัทรัพย์นัน้ฝากหุ้นสามญัอยู่ ในขณะเดียวกนั
บริษัทหลักทรัพย์นัน้ก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุ้ นสามัญท่ีผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิซือ้หุ้ น
สามญัฝากไว้และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้ ใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัภายใน 7 วนัทําการนบัจากวนั
ครบกําหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ในกรณีนีผู้้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นสามญั จะ
สามารถขายหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีท่ีตลาดหลกัทรัพย์อนญุาตให้หุ้น
สามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิทําการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญ เลือกให้บริษัทดําเนินการตามข้อ 
7.5.2 ช่ือของผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีได้รับการจัดสรรหุ้ น จะต้องตรงกับช่ือเจ้าของบัญชีซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิประสงค์ท่ีจะฝากหุ้นสามญัไว้ในบญัชีหลกัทรัพย์ดงักล่าว มิฉะนัน้
แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการออกใบหุ้นแก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นตาม
ข้อ 7.5.1 แทน 

7.5.3. ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีได้รับการจัดสรรหุ้น ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้
บริการของศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิประสงค์ท่ีจะฝากหุ้นสามัญไว้ในบญัชี
ของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 กรณีนี ้บริษัทจะดําเนินการนําหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้
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สิทธิฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชีจํานวนหุ้นสามญั 
ตามจํานวนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับการจดัสรรไว้ในบญัชีผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 และ
ออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นภายใน 7 วนัทําการนบัจากวนั
ครบกําหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ เม่ือผู้ ท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นต้องการขายหุ้น ผู้ ท่ีได้รับการจดัสรรหุ้น
ต้องถอนหุ้ นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจจะมี
คา่ธรรมเนียมในการดําเนินตามท่ีศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ๆ กําหนด ดงันัน้
ในกรณีนี ้ผู้ ท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีท่ีตลาด
หลกัทรัพย์อนญุาตให้หุ้นของบริษัททําการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ ท่ีได้รับ
การจดัสรรหุ้นได้ดําเนินการถอนหุ้นออกจากบญัชี 600 ดงักลา่วแล้ว 
 

8. การชดใช้ค่าเสียหาย กรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดให้มหุ้ีนสามัญเพื่อรองรับการใช้สทิธิ 
บริษัทจะชดใช้คา่เสียหายให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงงสิทธิ ตามรายละเอียด ดงันี ้
8.1. บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้เฉพาะใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ ท่ีมาแจ้งความจํานงท่ีจะใช้

สิทธิในวนักําหนดการใช้สิทธิแต่ละครัง้ ซึ่งบริษัทไม่สามารถจดัให้มีหุ้นสามญัเพ่ือรองรับการใช้สิทธิของใบสําคญั
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิได้อย่างเพียงพอ ยกเว้นกรณีตามท่ีระบไุว้ในข้อจํากดัในการโอนใบสําคญั
แสดงสิทธิ ตามข้อ 6.1 
 บริษัทจะจดัให้มีการปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ เพ่ือพกัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิภายใน 
30 วนั นบัจากวนักําหนดการใช้สิทธิท่ีบริษัท ไม่สามารถจดัให้มีหุ้นสามญัเพ่ือรองรับการใช้สิทธิได้อย่างเพียงพอ 
ทัง้นีเ้พ่ือทําการตรวจสอบรายชื่อผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเท่านัน้ ซึง่การปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 
จะไม่มีผลกระทบตอ่ราคาซือ้ขายใบสําคญัแสดงสิทธิแต่อย่างใด 

การชดใช้ค่าเสียหายตามข้อ 8.1 บริษัทจะชําระให้เป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะ และจะจดัส่ง
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 30 วนั นบัจากวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิข้างต้น 

8.2 การคํานวณคา่เสียหายท่ีบริษัทจะชดใช้ให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิตามข้อ 8.1. มี
สตูรการคํานวณ ดงันี ้

คา่เสยีหายต่อใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย  = A x [MP – EP] 
 
โดยท่ี  A คือ จํานวนหุ้นสามญัท่ีไม่สามารถจดัให้มี และ/หรือ เพ่ิมขึน้ตามอตัราการใช้สิทธิ

ท่ีเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึน้ 1 หน่วย 
 MP คือ ราคาเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของหุ้นสามญัของบริษัท ในวนักําหนดการใช้สิทธิใน

แต่ละรอบ ซึ่งผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ มา
แสดงความจํานงในการใช้สิทธิ (ราคาเฉลี่ยถ่วงนํา้หนักของหุ้นสามัญของ
บริษัท คํานวณจาก มูลค่าซือ้ขายหุ้ นสามัญทัง้หมดของบริษัท หารด้วย
จํานวนหุ้นสามัญของบริษัท ท่ีมีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย) 
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 EP  คือ ราคาการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือราคาการใช้สิทธิตามเง่ือนไข
การปรับสิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิ 

 
9. ตลาดรองของใบสาํคัญแสดงสทิธิที่เสนอขาย 

บริษัทจะนําใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีออกในครัง้นี ้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 45 วนั นับ
จากวนัท่ีบริษัทได้ดําเนินการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิแล้วเสร็จ 
 

10. การดาํเนินการหากบริษัทไม่สามารถหาตลาดรองให้กับใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
บริษัทมีความเช่ือมั่นว่าใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวมีคุณสมบตัิตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยเร่ืองการจด
ทะเบียนและการเพิกถอนการจดทะเบียนหลกัทรัพย์ โดยไม่มีข้อกําหนดอื่นท่ีต่างไปจากใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น
สามญัทัว่ไป อย่างไรก็ตาม หากบริษัทไม่สามารถหาตลาดรองได้ บริษัทจะเป็นตวักลางให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีได้รับ
จดัสรรมาเสนอขายตอ่ผู้สนใจลงทนุในราคาเสนอซือ้และเสนอขายท่ีพอใจกนัทัง้ 2 ฝ่าย 
 

11. การดาํเนินการหากมหีุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสาํคัญแสดงสทิธิ 
หากมีหุ้นสามญัท่ีเหลือจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร 
จะเสนอผ่านท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาจดัสรรหุ้นสามญัท่ีเหลือจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิต่อไป ทัง้นีใ้ห้
เป็นไปตามข้อกําหนด เง่ือนไข และวิธีการท่ีเก่ียวข้องตามประกาศของตลาดหลกัทรัพย์ และสํานกังาน ก.ล.ต. 

 
12. จาํนวนหุ้นสามัญที่รองรับเม่ือรวมกับจาํนวนหุ้นที่จัดสรรไว้ 

ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 12 ธันวาคม 2561  มีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุหุ้นสามญัของบริษัท จํานวน
826,868,000 หุ้ น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 0.50 บาท รวมทัง้สิน้ไม่เกิน 413,434,000 บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้นี ้ โดยบริษัทจะมีจํานวนหุ้นสามญัรวมทัง้สิน้  2,480,604,926 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้ 0.50 บาทต่อ
หุ้น ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 จํานวนหุ้นท่ีมีอยู่เดิม  จํานวน 1,653,736,926 หุ้น 
 จํานวนหุ้นท่ีจดัสรรไว้เพ่ือรองรับการใช้สิทธิ  

ตามใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 4 จํานวน 826,868,000 หุ้น 
 จํานวนหุ้นทัง้หมดของบริษัท ภายหลงัการใช้สิทธิ 

ตามใบสําคญัแสดงสิทธิทัง้หมด จํานวนไม่เกิน 2,480,604,926 หุ้น 
 

จํานวนหุ้นท่ีจดัสรรไว้เพ่ือรองรับการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ในครัง้นี ้คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของจํานวน
หุ้นท่ีออกและเรียกชําระก่อนการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ ณ วนัท่ี  11 มีนาคม 2562 
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13. การออกใบแทนใบสาํคัญแสดงสทิธิ 
ในกรณีท่ีใบสําคญัแสดงสิทธิสูญหาย ถูกขโมย ถกูทําลาย ฉีกขาด หรือเลอะเลือน ให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธินํามาย่ืน
ให้แก่นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิก่อนท่ีจะมีการออกใบแทนให้ ณ สํานกังานของนายทะเบียน โดยผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสิทธิจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตา่งๆ ตามท่ีนายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ และบริษัทกําหนดไว้ตามสมควร 
 

14. การแก้ไขเพิ่มเตมิข้อกาํหนดสทิธิ 
14.1. การแก้ไขสว่นท่ีมิใช่สาระสําคญัหรือท่ีต้องดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดสิทธิ ในเร่ืองท่ีจะกระทบต่อสิทธิท่ีมิใช่สาระสําคญัของผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สิทธิ เช่น แก้ไขขัน้ตอนการใช้สิทธิ หรือเร่ืองท่ีเห็นได้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิโดยชดัแจ้ง หรือ
ในส่วนซึ่งไม่ทําให้สิทธิของผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิด้อยลงหรือเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ท่ี
กําหนดในกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง กฎระเบียบ ข้อบงัคบั 
หรือคําสัง่ท่ีมีผลบงัคบัทัว่ไป หรือประกาศ หรือข้อบงัคบัของ สํานกังาน ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวข้อง ให้บริษัทกระทําโดยไม่
ต้องได้รับความยินยอมจากท่ีประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิภายหลงัจากท่ีได้แจ้งให้สํานกังาน ก.ล.ต. ได้ทราบ
แล้ว ทัง้นี  ้การแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อกําหนดสิทธิจะต้องไม่เป็นการขยายอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือการ
เปลี่ยนแปลงราคา หรืออตัราการใช้สิทธิ ยกเว้นการปรับสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิท่ีระบไุว้ในข้อ 3.3 

14.2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นสาระสําคญั 
 การแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อกําหนดสิทธินอกจากกรณีข้อ 14.1. ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทและมติท่ี
ประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิแล้วแต่กรณี และได้แจ้งให้สํานกังาน ก.ล.ต. ทราบแล้ว 

14.3. การแจ้งข้อกําหนดสิทธิท่ีแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
 ผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิจะแจ้งให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทราบผ่านระบบ SET PORTAL ของตลาด
หลกัทรัพย์โดยทนัที ณ วนัท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อกําหนดสิทธิ และจะจดัส่งข้อกําหนดสิทธิท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมให้แก่ผู้
ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ เม่ือได้รับการร้องขอภายใน 15 วนั นบัจากวนัท่ีมีการร้องขอ โดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ
สามารถแจ้งความประสงค์ท่ีจะขอรับข้อกําหนดสิทธิท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมต่อผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิตามท่ีอยู่ท่ีปรากฏ
อยู่ในหวัข้อ 2.2.5. นอกจากนัน้ บริษัทจะจดัส่งข้อกําหนดสิทธิท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมให้นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ 
และ สํานกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีมีการแก้ไข 

14.4. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดสิทธิต้องไม่ขดัตอ่กฎหมาย 
 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดสิทธิไม่ว่ากรณีใดๆ ต้องไม่ขดัหรือแย้งกบักฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ รวมตลอดทัง้ข้อกําหนดแห่งประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ.34/2551 หรือกฎเกณฑ์
ใดของสํานกังาน ก.ล.ต. รวมทัง้ท่ีจะเพ่ิมเติมภายหลงัจากท่ีบริษัทได้รับอนญุาตจากสํานกังาน ก.ล.ต. ให้ออกและ
เสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ 

 
15. การประชุมผู้ถอืใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

15.1 ผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิมีสิทธิเรียกประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ อย่างไรก็ตาม การเรียก
ประชมุจะต้องไม่ใช่เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมข้อกําหนดสิทธิเร่ืองการขยายอายใุบสําคญัแสดงสิทธิ หรือการเปลี่ยนแปลง
ราคาหรืออตัราการใช้สิทธิ ยกเว้นการปรับสิทธิตามท่ีระบไุว้ในข้อ 3.3 
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15.2 ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ได้ใช้สิทธิรวมกนัแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจํานวน
หน่วยทัง้หมดของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียังมิได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนัน้ อาจร้องขอให้ผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิเรียก
ประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ในกรณีนีผู้้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิจะต้องเรียกประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ
โดยเร็ว ซึ่งต้องไม่เกิน 30 วนันบัแต่วนัท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิมีคําขอเป็นหนงัสือให้ผู้ออกใบสําคญั
แสดงสิทธิเรียกประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือนบัแต่วนัท่ีเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง ดงัตอ่ไปนี ้
(ก) หากมีการเสนอขอแก้ไขเพิม่เติมข้อกําหนดสิทธิในสาระสําคญัตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 14.2 ข้างต้น 
(ข) หากมีเหตกุารณ์สําคญัซึง่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ท่ียงัมิได้ใช้สิทธิรวมกนัแล้วไม่น้อย

กว่าร้อยละ 25 ของจํานวนหน่วยทัง้หมดของใบสําคญัแสดงสิทธิ ท่ียังมิได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนัน้ เห็นว่าอาจ
กระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือความสามารถของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิในกร
ปฏิบติัตามข้อกําหนดสิทธิ 

 ในกรณีท่ีผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ไม่เรียกประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิตามวรรคก่อน ให้ผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสิทธิท่ีถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
ของจํานวนหน่วยทัง้หมดของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนัน้ ดําเนินการเรียกประชมุผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสิทธิได้ 

 ในการเรียกประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไม่ว่าจะเป็นการเรียกประชมุเน่ืองจาก ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ
ท่ียงัมิได้ใช้สิทธิหรือท่ีใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนร้องขอ หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เรียกประชมุ ให้บริษัทจดัทํา
หนงัสือนดัประชมุ โดยระบ ุสถานท่ี วนั เวลา ผู้ ท่ีขอให้เรียกประชมุและเร่ืองท่ีพิจารณาในท่ีประชมุ และจดัส่งให้ผู้
ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนแต่ละรายตามรายช่ือและท่ีอยู่ท่ีปรากฏอยู่ใน
สมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิในวนัปิดสมดุทะเบียน เพ่ือกําหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชมุไม่น้อยกว่า 7 
วนั ก่อนวนัประชมุในแตล่ะครัง้ 

15.3 ในการประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนซึ่งมี
สิทธิในการเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้บคุคลอ่ืนเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ 
โดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวจะต้องย่ืนหนงัสือมอบฉันทะต่อประธานท่ีประชมุหรือผู้ ท่ีประธานท่ีประชุม
มอบหมายก่อนเร่ิมการประชมุ 

15.4 ในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากบัจํานวนหน่วยของใบสําคญัแสดงสิทธิ
ท่ีถืออยู่ โดยใบสําคญัแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง ผู้ เป็นประธานในท่ีประชมุไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
นอกจากสิทธิท่ีตนมีอยู่ในฐานะผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 

15.5 ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีมีสว่นได้เสียในข้อพิจารณาอนัใด ซึง่ท่ีประชมุจะพิจารณาและลงมติ ไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในข้อพิจารณานัน้ๆ 

15.6 ในการประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจดัขึน้โดยบริษัท ให้ประธานกรรมการบริษัท หรือบคุคลท่ีได้รับมอบหมาย
จากประธานกรรมการบริษัท ทําหน้าท่ีเป็นประธานที่ประชุมผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิเป็นผู้ จัดประชุม ประธานในท่ีประชุมอาจจะมาจากบุคคลท่ีถือใบสําคัญแสดงสิทธิลงมติเห็นชอบ
คดัเลือก นอกเหนือไปจากประธานกรรมการหรือบคุคลท่ีประธานกรรมการมอบหมาย โดยทัง้สองกรณี ประธานท่ี
ประชมุไม่มีสิทธิออกเสียงชีข้าด 
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15.7 องค์ประชมุในการประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วย ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิได้ใช้สิทธิ
หรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน และ/หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะมาประชมุ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 25 ของจํานวนหน่วยทัง้หมดของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนจึงครบเป็น
องค์ประชมุ   

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุครัง้ใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแล้ว 45 นาที ยงัมีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเข้าร่วม
ประชมุยงัไม่ครบเป็นองค์ประชมุ ให้ถือว่าการประชมุเป็นอนัระงบัไป หากการประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธินัน้ 
เป็นการเรียกนดัโดยมติคณะกรรมการบริษัทให้นดัประชมุใหม่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วนั แต่ไม่เกิน 14 
วนั นบัจากวนักําหนดประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิในครัง้แรก และให้บริษัทดําเนินการจดัส่งหนงัสือนดัประชมุ
ไปยังผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทุกรายตามรายละเอียดและวิธีการท่ีระบุไว้ข้างต้น ซึ่งในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่
บงัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ ส่วนกรณีท่ีการประชมุดงักล่าวจดัขึน้โดยการร้องขอของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 
บริษัทไม่จําเป็นต้องเรียกประชมุใหม่และให้ถือวา่ไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อกําหนดใหม่ 

15.8 มติท่ีประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนหน่วยของผู้
ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนทัง้หมด ณ ขณะนัน้ ซึ่งถือโดยผู้ ถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และได้ออกเสียงลงคะแนนในมตินัน้ 

15.9 มติใดๆ ซึ่งท่ีประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้ลงมติไปแล้วนัน้ ให้ถือว่ามีผลผูกพนัผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทุก
ราย ไม่ว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิรายนัน้จะได้เข้าร่วมประชมุด้วยหรือไม่ก็ตาม 

15.10 บริษัทจะดําเนินการจัดทําและบนัทึกรายงานการประชุม และเก็บรักษาบนัทึกดังกล่าวไว้ท่ีสํานักงานใหญ่ของ
บริษัท รายงานการประชมุท่ีได้ลงลายมือชื่อโดยประธานให้ถือวา่เป็นหลกัฐานอนัสมบรูณ์ของกิจการทัง้หลายท่ีได้
ประชมุกนันัน้ และให้ถือว่าการประชมุกิจการท่ีประชมุและมติทัง้หลายได้กระทําโดยถกูต้อง 

15.11 ในการประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ บริษัทหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัท และท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัท
มีสิทธิท่ีจะเข้าร่วมประชุมผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ เพ่ือแสดงความคิดเห็นหรือให้คําอธิบายในท่ีประชุมผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิได้ 

 
16. ผลบังคบัของข้อกาํหนดสทิธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ 

ข้อกําหนดสิทธินี ้จะมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิไปจนถึงวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้าย โดยข้อกําหนดสิทธินี ้
จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใดๆ ในข้อกําหนดสิทธินีข้ัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือ
ประกาศใดๆ ท่ีมีผลบงัคบัตามกฎหมายกบัใบสําคญัแสดงสิทธิ ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดงักล่าวบงัคบั
กบัใบสําคญัแสดงสิทธิแทนข้อความของข้อกําหนดสิทธิเฉพาะส่วนท่ีขดัหรือแย้งกนันัน้  
 
 ผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิขอรับรองวา่ จะปฏิบตัิตามรายละเอียดและเง่ือนไขของข้อกําหนดสิทธินีโ้ดยเคร่งครัด จงึได้
ลงนามไว้เป็นหลกัฐาน ณ วนัท่ี 18 เมษายน 2562 
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ผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ 
 

 
 

(นายชยัภทัร ศรีวิสารวาจา) 
 รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 
 
  
























