
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

ที่จะซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทนุของบริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรช่ัน (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ที่ 1 

(“ใบส ำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “ใบส ำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1” หรือ “SWC-W1”) 

 



 

หนา้ 1 

 

ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
ที่จะซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรช่ัน (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ที่ 1 

(“ใบส ำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “ใบส ำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1” หรือ “SWC-W1”)  

ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุนของบริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  
ครัง้ที่ 1 (“ใบส ำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “ใบส ำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1” หรือ “SWC-W1”) ออกโดยบริษัท เชอร์วู้ด คอร์
ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  (“ผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “บริษัทฯ”) ตำมมติที่ประชมุวิสำมญัผู้ ถือหุ้น
ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัท่ี 20 กมุภำพนัธ์ 2562 

ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะได้รับสิทธิตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดสิทธิ  โดยผู้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิและ 
ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิจะต้องผกูพนัตำมข้อก ำหนดสทิธิทกุประกำร และให้ถือวำ่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิได้รับทรำบและ
เข้ำใจข้อก ำหนดต่ำงๆ ในข้อก ำหนดสิทธิเป็นอย่ำงดีแล้ว รวมทัง้ได้ให้ควำมเห็นชอบกบักำรแต่งตัง้นำยทะเบียนใบส ำคญั
แสดงสทิธิและข้อก ำหนดตำ่งๆ ในสญัญำแตง่ตัง้นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิด้วย   

ทัง้นี ้ผู้ออกใบส ำคญัแสดงสทิธิจะจดัให้มีกำรเก็บรักษำข้อก ำหนดสทิธิและสญัญำแตง่ตัง้นำยทะเบียนใบส ำคญั
แสดงสิทธิไว้ ณ ส ำนกังำนใหญ่ของผู้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิและส ำนกังำนใหญ่ของนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
เพื่อให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิขอตรวจสอบข้อก ำหนดสทิธิและสญัญำตำ่งๆ ดงักลำ่วได้ในวนัและเวลำท ำกำรของสถำนท่ี
ดงักลำ่ว (แล้วแตก่รณี) 



หนา้ 2 

ส่วนที่ 1  
สำระส ำคัญของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

รำยละเอียดเกี่ยวกับใบส ำคัญแสดงสทิธิ 

ช่ือ : ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศ
ไทย) จ ำกดั (มหำชน)  ครัง้ที่ 1 (“ใบส ำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

SWC-W1” หรือ “SWC-W1”) 

ชนิดของใบส ำคญัแสดง
สทิธิ 

: ระบช่ืุอผู้ ถือและสำมำรถโอนเปลีย่นมือได้ 

วิธีกำรจดัสรร : ออกและจั ดส ร ร ใ ห้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น เ ดิ ม ขอ งบ ริ ษั ท ฯ  ต ำมสัด ส่ ว นกำ ร ถื อหุ้ น   
ในอัตรำกำรจัดสรรที่ 2 หุ้ นสำมัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยบริษัทฯ 
ออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรำยช่ือในวนัก ำหนด
รำยช่ือผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 8 
มีนำคม 2562 ทัง้นี  ้ในกำรค ำนวณสิทธิของผู้ ถือหุ้ นแต่ละรำยที่ได้รับกำรจัดสรร
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ บริษัทฯ ได้ปัดเศษจำกกำรค ำนวณตำมอตัรำกำรจดัสรรทิง้ เช่น ผู้
ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นจ ำนวน 17 หุ้น เมื่อค ำนวณตำมอตัรำกำรจัดสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ
แล้วจะได้เทำ่กบั 8.50 (17 หำรด้วย 2) ในกรณีนี ้บริษัทฯ จะปัดเศษ 0.50 ทิง้ โดยผู้ ถือ
หุ้นจะได้รับจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิจ ำนวน 8 หนว่ย 

จ ำนวนที่ออก : ไมเ่กิน 150,000,000 หนว่ย 

รำคำเสนอขำยตอ่หนว่ย : หนว่ยละ 0 บำท (ไมค่ิดมลูคำ่) 

อตัรำกำรใช้สทิธิ : ใบส ำคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย มีสทิธิซือ้หุ้นสำมญับริษัท (มลูคำ่หุ้นท่ีตรำไว้ (par value) 
หุ้นละ 0.50 บำท) ได้ 1 หุ้น (มลูค่ำหุ้นที่ตรำไว้ (par value)  หุ้นละ 0.50 บำท) เว้นแต่
กรณีมีกำรปรับอตัรำกำรใช้สิทธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิตำมที่ระบไุว้ในข้อ 6 ในกรณี
ที่มีเศษของหุ้นหรือของใบส ำคญัแสดงสทิธิ ให้ปัดเศษนัน้ทิง้ 

รำคำกำรใช้สทิธิ : 1.00 บำท ต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีกำรปรับอัตรำกำรใช้สิทธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิ
ตำมที่ระบไุว้ในข้อ 6 

วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดง
สทิธิ 

: วนัท่ี 9 เมษำยน 2562 

วนัครบก ำหนดอำยุ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

: วนัท่ี 8 เมษำยน 2565 



หนา้ 3 

อำยขุองใบส ำคญัแสดง
สทิธิ 

: 3 ปี นบัแต่วนัที่ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ ทัง้นี ้ภำยหลงักำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
บริษัทฯ จะไม่ขยำยอำยุใบส ำคญัแสดงสิทธิ และไม่มีข้อก ำหนดให้บริษัทฯ สำมำรถ
เรียกให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิใช้สทิธิก่อนก ำหนด  

จ ำนวนหุ้นสำมญัที่จดัสรร
ไว้เพื่อรองรับกำรใช้สทิธิ
แปลงสภำพ 

: ไม่เกิน 150,000,000 หุ้ น มูลค่ำหุ้ นที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนหุ้น
รองรับตอ่จ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ เทำ่กบัร้อยละ 50.00* 

*วิธีกำรค ำนวณสดัสว่นหุ้นรองรับ: 

จ ำนวนหุ้นรองรับส ำหรับกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ  
ที่ออกในครัง้นี ้ 

จ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ*100 

ร้อยละ 50.00 = 150,000,000x100 
 300,000,000  

ระยะเวลำกำรใช้สทิธิ : ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิซือ้หุ้ นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ  ตำม
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 ได้ทกุๆ 6 เดือน นบัตัง้แต่วนัที่ออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ 
ตลอดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ ("วันก ำหนดกำรใช้สิทธิ") โดยวนัก ำหนดกำรใช้
สิทธิครัง้แรกคือวันท ำกำรสุดท้ำยของ  6 เดือนแรกภำยหลงัจำกวันที่ออกใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ SWC-W1 ซึ่งตรงกับวนัที่ 9 เมษำยน 2562 และวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้
สดุท้ำยคือวนัท่ีใบส ำคญัแสดงสทิธิมีอำยคุรบ 3 ปีนบัจำกวนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ 
SWC-W1 ซึง่ตรงกบัวนัท่ี 8 เมษำยน 2565 โดยสรุป ดงันี ้

ครัง้ที่ วันที่ใช้สทิธิ 
1 วนัท่ี 8 ตลุำคม 2562 
2 วนัท่ี 8 เมษำยน 2563 
3 วนัท่ี 8 ตลุำคม 2563 
4 วนัท่ี 8 เมษำยน 2564 
5 วนัท่ี 8 ตลุำคม 2564 
6 วนัท่ี 8 เมษำยน 2565 

 
โดยหำกวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำยไมต่รงกบัวนัท ำกำร  ให้เลื่อนวนัก ำหนดกำร
ใช้สิทธิครัง้สุดท้ำยขึน้มำเป็นวันท ำกำรสุดท้ำยก่อนหน้ำวันก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้
สดุท้ำยเดิม 



หนา้ 4 

ระยะเวลำกำรแจ้งควำม
จ ำนงในกำรใช้สทิธิ 

: ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิซือ้หุ้ นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
จะต้องแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 
(“ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ”) ระหวำ่งเวลำ 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภำยในระยะเวลำ 
5 วนัท ำกำรก่อนวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ยกเว้นระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนง
ในกำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้
สิทธิได้ภำยใน 15 วนั ก่อนวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย (“ระยะเวลำกำรแจ้ง
ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิครัง้สุดท้ำย”) 

กำรไมส่ำมำรถยกเลกิกำร
แจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้
สทิธิ 

: เมื่อผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิได้แจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุตำม
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ SWC-W1 แล้ว จะไมส่ำมำรถยกเลกิกำรแจ้งควำมจ ำนงได้ เว้นแต่
เป็นไปตำมข้อ 5.4.8 

ตลำดรองของใบส ำคญั
แสดงสทิธิ 

: บริษัทฯ จะน ำใบส ำคญัแสดงสทิธิ SWC-W1 เข้ำจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบยีน
ในตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  

ตลำดรองของหุ้นสำมญั 
เพิ่มทนุที่เกิดจำกกำรใช้
สทิธิตำมใบส ำคญัแสดง
สทิธิ 

: บริษัทฯ จะน ำหุ้ นสำมัญเพิ่มทุนที่เ กิดจำกกำรใช้สิทธิซือ้หุ้ นสำมัญเพิ่มทุนตำม
ใบส ำคญัแสดงสิทธิเข้ำจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม 
เอ ไอ 

เหตใุนกำรต้องออกหุ้นใหม่
เพื่อรองรับกำรเปลีย่นแปลง
กำรใช้สทิธิ 

: บริษัทฯ จะด ำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรืออตัรำกำรใช้สิทธิตำมเง่ือนไขกำร
ปรับสิทธิตำมที่ระบไุว้ในข้อ 6 เมื่อมีเหตกุำรณ์ตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดสิทธิและ
เง่ือนไขของใบส ำคญัแสดงสทิธิ ซึง่เป็นเหตกุำรณ์ที่มีลกัษณะตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 11 
(4)(ข) ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุท่ี ทจ. 34/2551 เร่ือง กำรขออนญุำต
และกำรอนุญำตให้เสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื อ้หุ้ นที่ออกใหม่  และ 
หุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบส ำคญัแสดงสิทธิ ฉบบัลงวนัที่ 15 ธันวำคม 2551 (รวมทัง้ 
ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)  

วตัถปุระสงค์ของกำรออก
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ และ
ประโยชน์ทีบ่ริษัทฯ จะพงึ
ได้รับจำกกำรจดัสรรหุ้น
สำมญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้

: เพื่อเตรียมควำมพร้อมและเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งทำงด้ำนกำรเงินของบริษัทฯ 
เพื่อให้บริษัทฯ มีควำมยืดหยุ่นทำงกำรเงินในกำรด ำเนินโครงกำรต่ำงๆ ใน และเพื่อ
ส ำรองเงินไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ เมื่อมีกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัของ
บริษัทฯ ตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ SWC-W1 

ประโยชน์ที่ผู้ ถือหุ้นจะพงึ
ได้รับจำกกำรเพิม่ทนุ 

: ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิซือ้หุ้ นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตำม
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์เก่ียวเนื่อง
จำกกำรที่บริษัทฯ จะสำมำรถน ำเงินทนุที่ได้รับไปใช้ในโครงกำรต่ำงๆ ของบริษัทฯ ใน
อนำคตตำมควำมเหมำะสม และสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของกำรออกและจดัสรร
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ SWC-W1 ในครัง้นี ้ 
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ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น : เนื่องจำกใบส ำคญัแสดงสิทธิ SWC-W1  ที่ออกในครัง้นีจ้ดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ ตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น และ กำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้
หุ้ นสำมัญของบริษัทแก่กรรมกำร ผู้ บริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ ครัง้ที่  1 
(“ใบส ำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1”) ในครำวเดียวกนั ซึ่งได้มีกำรอนมุตัิกำรออกและ
เสนอขำยหลกัทรัพย์ดงักลำ่วทัง้หมด ดงันัน้ ผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้นจึงสำมำรถแบ่งออก
ได้เป็นกรณีตำ่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

กรณีที่ 1 มีกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม
เท่ำนัน้ และ ไม่มีกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ ESOP ครัง้ที่ 1 หรือมีกำร
ออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ ESOP ครัง้ที่ 1 แต่ไม่มีผู้ ใช้สิทธิ ทัง้นีส้ำมำรถ
แยกกรณียอ่ยได้ดงันี ้

กรณี 1.1 ผู้ ถือหุ้ นเดิมใช้สิทธิซือ้หุ้ นตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 ทัง้
จ ำนวน 
กรณี 1.2 บคุคลอื่นใช้สทิธิซือ้หุ้นตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ SWC-W1 ทัง้จ ำนวน 

กรณีที่ 2 มีกำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และมีกำรออก
และเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิ ESOP ครัง้ที่ 1 และกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน
ของบริษัทฯ ใช้สทิธิทัง้จ ำนวน ทัง้นี ้สำมำรถแยกกรณียอ่ยได้ดงันี  ้

กรณี 2.1 ผู้ ถือหุ้ นเดิมใช้สิทธิซือ้หุ้ นตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 ทัง้
จ ำนวน 
กรณี 2.2 บคุคลอื่นใช้สทิธิซือ้หุ้นตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ SWC-W1 ทัง้จ ำนวน 

กรณีที่ 3 มีกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิ ESOP ครัง้ที่ 1 เท่ำนัน้ หรือไมม่ี
ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิใช้สิทธิเลย และกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัทฯ 
ใช้สทิธิทัง้จ ำนวน 

โดยก ำหนดให้ 

Qa      = จ ำนวนหุ้ นที่ช ำระแล้วของบริษัทก่อนกำรใช้สิทธิใบส ำคัญแสดงสิทธิ
เทำ่กบั 300,000,000 หุ้น 

Qw     = จ ำนวนหุ้นใหมท่ี่เพิ่มขึน้จำกกำรใช้สทิธิของใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ออกและ
เสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 150,000,000 หุ้น 

Qesop = จ ำนวนหุ้ นใหม่ที่เพิ่มขึน้จำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ ท่ี
จัดสรรให้แก่กรรมกำร ผู้ บริหำร และ /หรือพนักงำนของบริษัทฯ 
15,000,000 หุ้น 
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1.  ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถอืหุ้นเดิม (Control Dilution)  

          สตูรกำรค ำนวณกำรลดลงของสดัสว่นกำรถือหุ้นคือ 
 

Control dilution = 
Qo 
Qn 

 

โดยที่ Qo = จ ำนวนหุ้นรวมที่ผู้ ถือหุ้นจะได้รับแตล่ะกรณี 
Qn = จ ำนวนหุ้นรวมทัง้หมด 

 

กรณี Qo Qn ผลกระทบ Control Dilution 
กรณี 1    

กรณี 1.1 0 Qa+Qw 0.00% 
กรณี 1.2 Qw Qa+Qw 33.33% 
กรณี 2    

กรณี 2.1 Qesop Qa+Qw+Qesop 3.23% 
กรณี 2.2 Qw+Qesop Qa+Qw+Qesop 35.48% 
กรณี 3 Qesop Qa+Qesop 4.76% 

 

กำรออกและกำรเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 โดยผู้ ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ SWC-W1 ทัง้จ ำนวน (กรณี 1.1) ผู้ ถือหุ้นเดิมจะไมไ่ด้รับผลกระทบ
ด้ำนกำรลดลงของสดัส่วนกำรถือหุ้น (Control Dilution) ส่วนกรณีที่บุคคลอื่นใช้สิทธิ
ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 ทัง้จ ำนวน (กรณี 1.2) จะมีผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้น
ร้อยละ 33.33 และอำจจะได้รับผลกระทบเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 35.48 ในกรณีที่มีกำร
ออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิ SWC-W1 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และมีกำรออกและ
เสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิ ESOP ครัง้ที่ 1 และกรรมกำร ผู้บริหำรและ พนกังำนของ
บริษัทฯใช้สทิธิทัง้จ ำนวน (กรณี 2.2) 

2. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก ำไรของบริษัทฯ (EPS Dilution)   
สตูรกำรค ำนวณกำรลดลงของสว่นแบง่ก ำไรของบริษัท 
 

EPS Dilution = 
(EPSก่อนกำรเสนอขำย - EPSหลงักำรเสนอขำย)x100 

EPSก่อนกำรเสนอขำย 
 

โดยที่ Qo = จ ำนวนหุ้นรวมที่ผู้ ถือหุ้นจะได้รับแตล่ะกรณี 
Qn = จ ำนวนหุ้นรวมทัง้หมด 
EPSก่อนกำรเสนอขำย = ก ำไรสทุธิ/Qo 
EPSหลงักำรเสนอขำย = ก ำไรสทุธิ/Qn 
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ก ำไรสทุธิ ค ำนวณจำกก ำไรสทุธิของบริษัทย้อนหลงั 4 ไตรมำส โดยนบัตัง้แต่ ตลุำคม 
2560 ถึง กนัยำยน 2561 เทำ่กบั 191.77 ล้ำนบำท 
 

กรณี Qo Qn ผลกระทบ EPS Dilution 
กรณี 1        
กรณี 1.1  0 Qa+Qw 0.00% 
กรณี 1.2  Qa Qa+Qw 33.33% 
กรณี 2        
กรณี 2.1  Qa Qa+Qw+Qesop 3.23% 
กรณี 2.2  Qw+Qa Qa+Qw+Qesop 35.48% 
กรณี 3  Qa Qa+Qesop 4.76% 

 

กำรออกและกำรเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 โดยผู้ ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ SWC-W1 ทัง้จ ำนวน (กรณี 1.1) ผู้ ถือหุ้นเดิมจะไมไ่ด้รับผลกระทบ
ด้ำนกำรลดลงของสดัส่วนกำรถือหุ้น (Control Dilution) ส่วนกรณีที่บุคคลอื่นใช้สิทธิ
ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 ทัง้จ ำนวน (กรณี 1.2) จะมีผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้น
ร้อยละ 33.33 และอำจจะได้รับผลกระทบเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 35.48 ในกรณีที่มีกำร
ออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิ SWC-W1 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และมีกำรออกและ
เสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิ ESOP ครัง้ที่ 1 และกรรมกำร ผู้บริหำรและ พนกังำนของ
บริษัทฯใช้สทิธิทัง้จ ำนวน (กรณี 2.2) 

 

3. ผลกระทบต่อรำคำตลำดของหุ้นบริษัทฯ (Price Dilution)   
สตูรกำรค ำนวณกำรลดลงของรำคำตลำดของหุ้นบริษัทฯ 

Price Dilution = 
(รำคำตลำด - รำคำหลงักำรเสนอขำย)x100 

รำคำตลำด 
 

โดยที่ Po = รำคำหุ้นรวมที่ผู้ ถือหุ้นจะได้รับในแตล่ะกรณี 
Pn = รำคำเฉลี่ยต่อหุ้ นทัง้หมดภำยหลังกำรเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

SWC-W1 และ/หรือภำยหลงักำรเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิ ESOP ครัง้
ที่ 1  
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Pa = รำคำถัวเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนัก 14 วันท ำกำรติดต่อกันก่อนวันประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัท่ี 11 มกรำคม 2562 (ระหวำ่ง
วันที่  20 ธันวำคม 2561 ถึ ง วันที่  10 มกรำคม 2562 – ข้ อมูลจำก 
SETSMART) เทำ่กบั 19.71 บำท 

Pw = รำคำใช้สิทธิซือ้หุ้นใบส ำคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 เท่ำกบั 1.00 บำท ต่อ
หุ้น 

Pesop = รำคำใช้สทิธิซือ้หุ้นใบส ำคญัแสดงสิทธิESOP-W1   เทำ่กบั 7.00 บำท 
ตอ่หุ้น 

กรณี Po Pn 
ผลกระทบ 

Price Dilution 
กรณี 1        
กรณี 1.1  (Pa x Qa) / Qa [(PaxQa)+ (PwxQw)]/(Qa+Qw) 31.64% 
กรณี 1.2  (Pa x Qa) / Qa [(PaxQa)+ (PwxQw)]/(Qa+Qw) 31.64% 
กรณี 2        

กรณี 2.1  
(Pa x Qa) / Qa [(PaxQa)+(PwxQw)+(Pesopx

Qesop)]/(Qa+Qw+Qesop) 
32.70% 

กรณี 2.2  
(Pa x Qa) / Qa [(PaxQa)+(PwxQw)+(Pesopx

Qesop)]/(Qa+Qw+Qesop) 
32.70% 

กรณี 3  (Pa x Qa) / Qa [(PaxQa)+(PesopxQesop)]/(Q
a+Qesop) 

3.07% 

 
หำกมีกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และมี
กำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ ESOP ครัง้ที่ 1 และกรรมกำร ผู้บริหำรและ
พนักงำนของบริษัทฯ ใช้สิทธิครบทัง้จ ำนวน (กรณีที่ 2) รำคำหุ้นของบริษัทจะได้รับ
ผลกระทบร้อยละ 32.70 
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ส่วนที่ 2 
ข้อก ำหนดสิทธิทั่วไป 

1.   ค ำจ ำกดัควำม 

เว้นแตจ่ะก ำหนดไว้เป็นอยำ่งอื่น ค ำและข้อควำมตำ่งๆ ท่ีใช้อยูใ่นข้อก ำหนดสทิธินี ้ให้มีควำมหมำยดงัตอ่ไปนี ้

"ข้อก ำหนดสิทธิ" : หมำยถึง ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ
และผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฉบบันี ้ซึ่งมีผลบงัคบัตัง้แตว่นัท่ีออกใบส ำคญั
แสดงสทิธิ รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ำมี) 

"ใบส ำคัญแสดงสิทธิ" : หมำยถึง ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัท เชอร์วู้ด 
คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 1 หรือใบแทนใบส ำคญั
แสดงสทิธิ ซึง่มีรำยละเอียดตำมที่ระบไุว้ในข้อก ำหนดสทิธิ 

"ใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ" : หมำยถึง เอกสำรที่ออกโดยศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์เพื่อให้แทนใบส ำคัญ
แสดงสทิธิ 

"บริษัทฯ" หรือ "ผู้ออกใบส ำคญั
แสดงสทิธิ" 

: หมำยถึง บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)   

“ประกำศ ทจ. 34/2551” : หมำยถึง ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุที่ ทจ. 34/2551 เร่ืองกำร
ขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นที่
ออกใหม่และหุ้นท่ีออกใหมเ่พื่อรองรับใบส ำคญัแสดงสิทธิ ฉบบัลงวนัที่ 15 
ธนัวำคม 2551 (รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)  

"วันท ำกำร" : หมำยถึง วนัท่ีธนำคำรพำณิชย์เปิดท ำกำรตำมปกติในกรุงเทพมหำนคร ซึง่
ไม่ใช่วนัเสำร์ วนัอำทิตย์ หรือวนัอื่นใดที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยประกำศ  
ให้เป็นวนัหยดุของธนำคำรพำณิชย์ 

"ผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสิทธิ" : หมำยถึง ผู้ทรงสทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิแตล่ะหนว่ยตำมข้อ 3.3 

"สมุดทะเบียนผู้ถอืใบส ำคัญ 
แสดงสทิธิ" หรือ "สมุดทะเบียน" 

: หมำยถึง สมดุทะเบียนหรือแหลง่ข้อมลูทำงทะเบียนซึ่งบนัทึกรำยละเอียด
เก่ียวกับใบส ำคญัแสดงสิทธิและผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เก็บรักษำโดย 
นำยทะเบียน 

"สิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิ" : หมำยถึง สิทธิทัง้ปวงในใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเฉพำะ
สิทธิในกำรซือ้หุ้ นรองรับ  สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในกำรประชุมผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ  สิทธิในกำรได้รับ
คำ่เสยีหำยในกรณีหุ้นรองรับไมเ่พียงพอ 
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"หุ้นรองรับ" : หมำยถึง หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) 
จ ำกัด (มหำชน)  จ ำนวนไม่เกิน 150,000,000 หุ้น ที่จัดไว้เพื่อรองรับกำรใช้
สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ รวมทัง้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุที่จะออกเพิ่มเติมใน
กรณีมีกำรปรับสทิธิภำยใต้ข้อก ำหนดสทิธิ 

“หุ้น” : หมำยถึง หุ้นสำมัญออกใหม่ของบริษัท เชอร์วู้ ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศ
ไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

“ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงใน
กำรใช้สิทธิ” 

: หมำยถึง ระยะเวลำที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในกำร
ซือ้หุ้ นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สำมำรถแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ
ตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิได้ตำมที่ระบไุว้ในข้อ 5.3  

"วันออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ" : หมำยถึง วนัท่ี 9 เมษำยน 2562 

"วันก ำหนดกำรใช้สิทธิ" : ให้มีควำมหมำยตำมที่ระบไุว้ในข้อ 5.1 ของข้อก ำหนดสทิธิ 

“ส ำนักงำน ก.ล.ต.” : หมำยถึง ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 

"นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดง
สิทธิ" 

: หมำยถึง บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั หรือผู้ที่ได้รับ
แตง่ตัง้โดยชอบให้ท ำหน้ำที่เป็นนำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสทิธิแทน 

“ตลำดหลักทรัพย์” : หมำยถึง ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและให้มีควำมหมำยรวมถึง
ตลำดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ แล้วแตก่รณี 

"ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์" : หมำยถึง บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

“ระบบ SET PORTAL” : หมำยถึง  ระบบเปิดเผยสำรสนเทศของบริษัทจดทะเบียนผ่ำนสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส์ของตลำดหลกัทรัพย์ 

2.   รำยกำรทั่วไป 

ใบส ำคญัแสดงสทิธิเป็นใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ออกและเสนอขำยตำมประกำศ ทจ. 34/2551  

3.   ใบส ำคัญแสดงสิทธิ สมุดทะเบียนผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสิทธิ และผู้ทรงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

3.1 นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิมีหน้ำที่ที่จะต้องออกใบส ำคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิทกุรำย 
ส ำหรับใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ฝำกไว้กับศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะต้องระบช่ืุอ 
“ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์” เป็นผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิแทนในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ นำยทะเบียน
ใบส ำคญัแสดงสทิธิจะออกใบส ำคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิตำมแบบที่นำยทะเบียนใบส ำคญั
แสดงสทิธิก ำหนดให้แก่ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ 
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3.2  นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิมีหน้ำที่ตำมสญัญำแต่งตัง้นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะต้องจดัท ำและ
เก็บรักษำสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิไว้จนกวำ่ใบส ำคญัแสดงสทิธิทัง้หมดจะมกีำรใช้สทิธิซือ้หุ้นรองรับ
ของบริษัทฯ หรือจนกวำ่ครบก ำหนดอำยใุบส ำคญัแสดงสทิธิ (แล้วแตก่รณี) 

3.3 ผู้ทรงสทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

3.3.1 ผู้ ทรงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิกรณีทั่วไป  สิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่บุคคลหรือ  
นิติบคุคลที่ปรำกฏช่ือเป็นเจ้ำของใบส ำคญัแสดงสิทธิในจ ำนวนดงักลำ่วที่ระบอุยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิในขณะนัน้ๆ หรือในวนัก่อนวนัแรกของกำรปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญั
แสดงสทิธิ (วนัก่อนวนัแรกที่ขึน้เคร่ืองหมำย SP)  เว้นแตจ่ะได้มีกำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิซึง่สำมำรถ
ใช้ยนักบัผู้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิได้ตำมข้อ 4.1.1 เกิดขึน้แล้วในวนัก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนที่เก่ียวข้อง
ข้ำงต้นซึง่สทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิจะตกได้แก่ผู้ รับโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

3.3.2 ผู้ ทรงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิกรณีที่ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์เป็นผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิแทน   
สทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิจะตกได้แก่บคุคลหรือนิติบคุคลที่นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิได้รับแจ้ง
เป็นหนงัสือจำกศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์วำ่เป็นผู้ทรงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิในจ ำนวนตำมที่ศนูย์รับ
ฝำกหลกัทรัพย์ได้แจ้งต่อนำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิ โดยจ ำนวนดังกล่ำวจะต้องไม่เกินกว่ำ
จ ำนวนรวมของใบส ำคญัแสดงสิทธิในช่ือของศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ที่ระบุอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิในขณะนัน้ๆ หรือในวนัก่อนวนัแรกของกำรปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญั
แสดงสทิธิ (วนัก่อนวนัแรกที่ขึน้เคร่ืองหมำย SP) 

3.4 เมื่อศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์แจ้งต่อนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ  นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิมีหน้ำที ่
ที่จะต้องออกใบส ำคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ทรงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ฝำกไว้กบัศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์และ
ลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิรำยดงักล่ำวเป็นผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิตำมจ ำนวนที่ได้รับแจ้งจำกศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์  ทัง้นี ้เมื่อได้มีกำรออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ
และลงทะเบียนดงักล่ำวแล้ว นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะแก้ไขจ ำนวนรวมของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่
ลงทะเบียนในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิไว้ในช่ือของศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ โดยหกัจ ำนวนใบส ำคญั
แสดงสทิธิที่ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในช่ือของผู้ทรงสทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิออก  สว่นจ ำนวนรวมของใบส ำคญั
แสดงสิทธิที่ปรำกฏในใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์นัน้ 
หำกนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ได้ท ำกำรแก้ไข (ไม่ว่ำด้วยเหตใุดก็ตำม) ให้ถือว่ำมีจ ำนวนลดลงตำม
จ ำนวนของใบส ำคัญแสดงสิท ธิที่ ไ ด้แยกไปออกใบส ำคัญแสดงสิท ธิและลงทะเบียนไว้ในช่ือของ  
ผู้ทรงสทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิดงักลำ่ว 

4.   กำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

4.1 กำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิที่มิได้ฝำกไว้กบัศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ดงันี ้
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4.1.1 แบบกำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิระหวำ่งผู้ โอนและผู้ รับโอน กำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิจะสมบรูณ์เมื่อ
ผู้ โอนใบส ำคญัแสดงสิทธิซึง่เป็นผู้ที่สมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิระบช่ืุอเป็นเจ้ำของใบส ำคญั
แสดงสิทธิในจ ำนวนที่จะท ำกำรโอน หรือผู้ รับโอนคนสดุท้ำยโดยมีกำรสลกัหลงัแสดงกำรโอนต่อเนื่อง
ครบถ้วนจำกผู้ที่ปรำกฏช่ือดงักลำ่ว (แล้วแต่กรณี) ได้สง่มอบใบส ำคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ รับโอนโดยลง
ลำยมือช่ือสลกัหลงัแสดงกำรโอนให้ไว้ด้วย 

ผลกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิระหว่ำงผู้ รับโอนกับบริษัทฯ  กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะใช้ยนักบั
บริษัทฯ ได้ก็ตอ่เมื่อนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิได้รับค ำขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิ
พร้อมทัง้ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ผู้ รับโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิได้ลงลำยมือช่ือเป็นผู้ รับโอนในด้ำนหลงัของ
ใบส ำคญัแสดงสทิธินัน้ครบถ้วนแล้ว 

ผลของกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิระหวำ่งผู้ รับโอนกบับคุคลภำยนอก  กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะใช้
ยนักบับคุคลภำยนอกได้ก็ต่อเมื่อนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิได้ลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคญัแสดง
สทิธิในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิเรียบร้อยแล้ว 

4.1.2 กำรขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ จะต้องกระท ำ ณ ส ำนักงำนใหญ่ของนำยทะเบียน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิในวนัและเวลำท ำกำรของนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ และจะต้องท ำตำม
แบบและวิธีกำรท่ีนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิก ำหนด โดยผู้ขอลงทะเบียนจะต้องสง่มอบใบส ำคญั
แสดงสทิธิที่ลงลำยมือช่ือครบถ้วนตำมหลกัเกณฑ์ในข้อ 4.1.1 พร้อมทัง้หลกัฐำนอื่นๆ ที่ยืนยนัถึงควำม
ถกูต้องและควำมสมบรูณ์ของกำรโอนและกำรรับโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมที่นำยทะเบียนใบส ำคญั
แสดงสทิธิก ำหนดให้แก่นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิ  และให้นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิออกใบ
รับค ำขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้ขอลงทะเบียนนัน้ 

4.1.3 นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสิทธิ พร้อมทัง้ รับรองกำรโอนไว้ในใบส ำคัญแสดงสิทธิภำยใน 7 วันท ำกำรนับแต่วันที่ 
นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิได้รับค ำขอลงทะเบียนและเอกสำรหลกัฐำนที่เก่ียวข้องในกรณีที่ไม่
ต้องออกใบส ำคญัแสดงสิทธิให้ใหม่ หรือภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัแตว่นัท่ีนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดง
สิทธิได้รับค ำขอลงทะเบียนและเอกสำรหลกัฐำนที่เก่ียวข้องในกรณีที่ต้องออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ  
ให้ใหม ่

4.1.4 นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิมีสิทธิปฏิเสธไม่รับด ำเนินกำรตำมค ำขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคัญ
แสดงสทิธิ หำกนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิเห็นวำ่กำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธินัน้จะขดัตอ่กฎหมำย
หรือขดัต่อข้อจ ำกดักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ (ถ้ำมี) โดยนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะแจ้งให้ 
ผู้ขอลงทะเบียนทรำบภำยใน 7 วนันบัแต่วนัที่นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิได้รับค ำขอลงทะเบียน
และเอกสำรหลกัฐำนท่ีเก่ียวข้อง 

4.2 ส ำหรับกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ฝำกไว้กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ให้เป็นไปตำมข้อบังคับของ  
ตลำดหลกัทรัพย์ ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ และหนว่ยงำนก ำกบัดแูลอื่นที่เก่ียวข้อง 
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5.   วิธีกำรใช้สิทธิและเงื่อนไขกำรใช้สิทธิ 

5.1 วนัใช้สทิธิ 

ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิสำมำรถใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ SWC-W1 ในกำรซือ้หุ้นรองรับของบริษัทฯ ได้ใน
วนัท ำกำรสดุท้ำยของทกุๆ 6 เดือน นบัตัง้แต่วนัที่ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 ไปตลอดอำยขุองใบส ำคญั
แสดงสิทธิ ("วันก ำหนดกำรใช้สิทธิ") โดยวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้แรกคือวนัท ำกำรสดุท้ำยของ 6 เดือนแรก
ภำยหลงัจำกวนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 ซึง่ตรงกบัวนัท่ี 9 เมษำยน 2562 และวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิ
ครัง้สดุท้ำยคือวนัที่ใบส ำคญัแสดงสิทธิมีอำยุครบ 3 ปีนบัจำกวนัที่ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวนัที่ 8 
เมษำยน 2565 สรุปได้ ดงันี ้

ครัง้ที่ วันที่ใช้สทิธิ 
1 วนัท่ี 8 ตลุำคม 2562 
2 วนัท่ี 8 เมษำยน 2563 
3 วนัท่ี 8 ตลุำคม 2563 
4 วนัท่ี 8 เมษำยน 2564 
5 วนัท่ี 8 ตลุำคม 2564 
6 วนัท่ี 8 เมษำยน 2565 

 
โดยหำกวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำยไม่ตรงกับวนัท ำกำร ให้เลื่อนวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำยขึน้มำ
เป็นวนัท ำกำรสดุท้ำยก่อนหน้ำวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำยเดิม ทัง้นี ้ใบส ำคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 ไม่มี
กำรเรียกให้ใช้สทิธิกำรแปลงสภำพก่อนก ำหนด 

5.2 กำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ 

ในกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุตำม
ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ตนถืออยู่ทัง้หมดหรือบำงส่วนก็ได้ ส ำหรับใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เหลือและไม่ได้ใช้สิทธิ
ภำยในวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย บริษัทฯ จะถือว่ำผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสทิธิดงักลำ่วและให้ถือวำ่ใบส ำคญัแสดงสทิธินัน้ๆ สิน้สภำพโดยไมม่ีกำรใช้สทิธิ 

5.3 ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ 

5.3.1 ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัแตล่ะครัง้ (ยกเว้นกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย) 

 ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในกำรซือ้หุ้ นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะต้องแจ้ง
ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซือ้หุ้ นสำมัญเพิ่มทุนตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ  SWC-W1 ตำมวิธีกำรและ
ขัน้ตอนกำรใช้สิทธิตำมข้อ 5.4 (“ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ”) ในระหว่ำงเวลำ 8.30 น. ถึง 15.30 น. 
ภำยในระยะเวลำ 5 วนัท ำกำรก่อนวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละครัง้ (“ระยะเวลำกำรแจ้งควำม
จ ำนงในกำรใช้สิทธิ”) 
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 ทัง้นี ้บริษัทฯ จะแจ้งข่ำวและรำยละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัก ำหนดวนัใช้สิทธิ ระยะเวลำกำรแจ้งควำม
จ ำนงในกำรใช้สทิธิ อตัรำกำรใช้สทิธิ รำคำกำรใช้สทิธิ รำยละเอียดบญัชีธนำคำรเพื่อกำรจองซือ้และใช้
สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ บคุคลที่บริษัทฯ จะแตง่ตัง้ให้เป็นตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ 
(ถ้ำมี) และสถำนที่ใช้สิทธิ ผ่ำนระบบ SET PORTAL หรือระบบอื่นใดตำมที่ตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนด 
เพื่อแจ้งให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 5 วนัท ำกำรก่อนวนัเร่ิมระยะเวลำกำร
แจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิแตล่ะครัง้ 

5.3.2 ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัครัง้สดุท้ำย 

 ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิซึง่ประสงค์จะใช้สทิธิในกำรซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จะต้องแจ้งควำม
จ ำนงในกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ SWC-W1 ตำมวิธีกำรและขัน้ตอนกำรใช้
สิทธิตำมข้อ 5.4 (“ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ”) ในระหว่ำงเวลำ 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภำยใน
ระยะเวลำ 15 วนัก่อนวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิ (“ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิครัง้
สุดท้ำย”) 

ทัง้นี ้เฉพำะกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำยเทำ่นัน้ท่ีบริษัทฯ จะปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิเพื่อพกั
กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นเวลำ 21 วนัก่อนวนัก ำหนดใช้สิทธิ และตลำดหลกัทรัพย์จะท ำกำรขึน้
เคร่ืองหมำยห้ำมกำรซือ้ขำยชัว่ครำว (SP) เพื่อห้ำมกำรซือ้ขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ ลว่งหน้ำ 2 วนัท ำ
กำรก่อนวนัปิดสมดุทะเบียน 

ในกรณีที่วันเร่ิมปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิเพื่อพักกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่ใช่  
วนัท ำกำรของตลำดหลกัทรัพย์ ให้เลื่อนวนัเร่ิมปิดสมดุทะเบียนเป็นวนัท ำกำรสดุท้ำยก่อนหน้ำวนัเร่ิม
ปิดสมดุทะเบียนเดิมดงักลำ่ว 

บริษัทฯ จะแจ้งข่ำวและรำยละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัก ำหนดวนัใช้สิทธิ ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนง 
ในกำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย  อตัรำกำรใช้สิทธิ  รำคำกำรใช้สิทธิ  รำยละเอียดบญัชีธนำคำรเพื่อกำรจอง
ซือ้และใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ บคุคลที่บริษัทฯ จะแต่งตัง้ให้เป็นตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงใน
กำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) และสถำนที่ใช้สิทธิ ผ่ำนระบบ SET PORTAL หรือระบบอื่นใดตำมที่ตลำด
หลกัทรัพย์ก ำหนด เพื่อแจ้งให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบล่วงหน้ำไม่ น้อยกว่ำ 7 วันท ำกำรก่อน
ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ ส ำหรับวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิ บริษัทฯ จะสง่รำยละเอียด
ดงักลำ่วให้กบัผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่มีรำยช่ือปรำกฏตำมสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ ณ 
วนัปิดสมดุทะเบียนทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย  

5.4 วิธีกำรใช้สทิธิและขัน้ตอนกำรใช้สทิธิ  

5.4.1 ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถขอรับใบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุได้ที่ บริษัทฯ   
และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) หรือดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
(www.sherwood.co.th) โดยสำมำรถแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุนได้ที่บริษัทฯ 
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และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) ตำมระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้
สทิธิตำมที่ระบใุนข้อ 5.3 ข้ำงต้น 

ในกรณีที่ใบส ำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์  (Scripless) ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
ที่ต้องกำรใช้สิทธิต้องแจ้งควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอเพื่อขอถอนใบส ำคัญแสดงสิทธิตำมที่ 
ตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนด  

ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิมีบัญชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของตนอยู่ในบัญชี “บริษัท ศูนย์รับฝำก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อผู้ฝำก” ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ต้องกำรใช้สิทธิต้องแจ้งควำม
จ ำนงและกรอกแบบค ำขอเพื่อขอถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมที่ตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนด โดยยื่นต่อ
บริษัทหลกัทรัพย์ที่เป็นนำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลกัทรัพย์ดงักลำ่วจะ
ด ำเนินกำรแจ้งกบัศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์เพื่อขอถอนใบส ำคญัแสดงสทิธิจำกบญัชี “บริษัท ศนูย์รับฝำก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด เพื่อผู้ ฝำก” โดยศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์จะด ำเนินกำรออกใบแทน
ใบส ำคญัแสดงสทิธิเพื่อใช้เป็นหลกัฐำนประกอบกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ  

ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่มีบัญชีซือ้ขำยหลักทรัพย์ โดยใบส ำคัญแสดงสิทธิอยู่กั บ 
ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ใน “บญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์” ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ต้องกำรใช้สิทธิ 
ต้องแจ้งควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอเพื่อขอถอนใบส ำคญัแสดงสทิธิตำมที่ตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนด 
โดยยื่นต่อศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์เพื่อขอถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิจำก “บญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์” 
โดยศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะด ำเนินกำรออกใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ เพื่อใช้เป็นหลักฐำน
ประกอบกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ  

ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ (ทัง้ที่ถือเป็นใบส ำคญัแสดงสิทธิและในระบบไร้ใบหลกัทรัพย์ (Scripless))  
ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ จะต้องปฏิบตัิตำมเง่ือนไขกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ 
โดยต้องด ำเนินกำรและส่งเอกสำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิภำยในระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนง  
ในกำรใช้สทิธิ ดงันี ้

ก) แบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุที่ได้กรอกข้อควำมถกูต้องชดัเจน  และ
ครบถ้วนทุกรำยกำร พร้อมลงนำมโดยผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิและส่งให้แก่บริษัทฯ  และ/
หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) ในช่วงระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงใน
กำรใช้สทิธิ 

ข) ใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิตำมแบบที่ตลำดหลักทรัพย์ก ำหนด  
ซึง่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิลงลำยมือช่ือผู้ โอนด้ำนหลงั ตำมจ ำนวนที่ระบใุนแบบแสดงควำม
จ ำนงกำรใช้สิทธิ และหนงัสือมอบอ ำนำจให้ผู้อื่นมำรับใบส ำคญัแสดงสิทธิฉบบัใหม่ส ำหรับ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่ได้ใช้สิทธิ (ถ้ำมี) และส่งให้แก่บริษัทฯ  และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้ง
ควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ (ถ้ำมี) 
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ค) ช ำระเงินตำมจ ำนวนที่ระบุในใบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้ นสำมัญเพิ่มทุน และส่ง
หลกัฐำนกำรช ำระเงินให้แก่บริษัทฯ  หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ (ถ้ำมี) โดย
ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้ นจะต้อง (1) โอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำก
ประเภทออมทรัพย์ ธนำคำรไทยพำณิชย์  สำขำ ซอยทองหลอ่ ช่ือบญัชี “บญัชีเพื่อกำรจองซือ้
หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของ บมจ. เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย)” เลขที่บญัชี 042-254888-8 
SWIFT Code : SICOTHBK โดยให้แนบหลกัฐำนกำรโอนเงินที่ ธนำคำรออกให้ พร้อมระบุ
ช่ือ-นำมสกุล และเบอร์โทรศัพท์  ที่สำมำรถติดต่อไว้ด้วย หรือ (2) ช ำระเป็นเช็คบุคคล 
แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊ำฟท์ ที่สำมำรถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหำนคร ภำยใน 1 วนัท ำกำร
นบัจำกวนัที่แจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิในแต่ละครัง้ โดยเช็คบคุคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟ 
ต้องลงวนัที่ก่อนก ำหนดกำรใช้สิทธิ 3 วนัท ำกำร และขีดคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำย “บัญชีเพื่อกำร

จองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบมจ. เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)” โดยให้ระบุ
ช่ือ-นำมสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้ไว้ด้ำนหลังด้วย  พร้อมน ำส่งส ำเนำ
หลกัฐำนกำรโอนเงินให้แก่บริษัทฯ หรือตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ (แล้วแตก่รณี)  
หรือ (3) ช ำระโดยวิธีกำรอื่นตำมแตท่ี่บริษัทฯ  และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้
สทิธิ (ถ้ำมี) จะเป็นผู้ก ำหนดและแจ้งให้ทรำบตอ่ไป  
ทัง้นี ้กำรใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสำมญัดงักลำ่วจะสมบรูณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทและ/หรือตวัแทนรับแจ้ง
ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) ได้รับช ำระเงินตำมที่ระบุในใบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ 
ซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ (ในกรณีกำรโอนเงินเข้ำบญัชี) หรือเรียกเก็บเงินดงักลำ่วได้แล้ว (ในกรณี
ช ำระเงินด้วยเช็คบคุคล แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊ำฟท์) เท่ำนัน้ หำกบริษัทฯ  และ/หรือ ตวัแทน 
รับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) เรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุผลใดๆ  ที่มิได้เกิดจำก
ควำมผิดของบริษัทฯ  และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) บริษัทฯ จะ
ถือว่ำผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนำยกเลิกกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุในครัง้นัน้  
โดยบริษัทฯ  และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) จะจัดส่งใบส ำคญั
แสดงสิทธิพร้อมกบัเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ที่เรียกเก็บเงินไมไ่ด้คืนให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสิทธิภำยใน 14 วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิ ในครัง้นัน้ๆ แต่ทัง้นี ้ไม่ถือเป็นกำรตดั
สิทธิที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุในครัง้ต่อไป  เว้นแต่เป็นกำรใช้
สิทธิในครัง้สดุท้ำย บริษัทจะถือว่ำใบส ำคญัแสดงสิทธินัน้ๆ สิน้สภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ  
ซึ่งบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) จะไม่รับผิดชอบต่อ
ดอกเบีย้ และ/หรือคำ่เสยีหำยอื่นใด ไมว่ำ่กรณีใดๆ  

ง) ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบค่ำอำกรแสตมป์หรือภำษีอื่นใด (ถ้ำมี) ตำม
บทบญัญตัิแหง่ประมวลรัษฎำกรหรือข้อบงัคบัหรือกฎหมำยตำ่งๆ ที่ใช้บงัคบัในกำรใช้สทิธิซือ้
หุ้นสำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

จ) หลกัฐำนประกอบกำรใช้สทิธิ 
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1)   บคุคลธรรมดำสญัชำติไทย:  ส ำเนำบตัรประชำชน หรือส ำเนำบตัรข้ำรำชกำร หรือ
ส ำเนำบตัรพนกังำนรัฐวิสำหกิจที่ยังไม่หมดอำย ุ(ในกรณีมีกำรเปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกุล 
ซึ่งท ำให้ช่ือ/ช่ือสกุล ไม่ตรงกับใบส ำคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสำรที่ออกโดย
หน่วยงำนรำชกำร เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกุล เป็นต้น) พร้อมลงลำยมือช่ือ
รับรองส ำเนำถกูต้อง 

2)   บุคคลธรรมดำที่ไม่มีสญัชำติไทย: ส ำเนำใบต่ำงด้ำว หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำง
พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง 

3)   นิติบุคคลสญัชำติไทย: ส ำเนำหนงัสือรับรองบริษัทฯ ที่กระทรวงพำณิชย์ออกให้ 
ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิในครัง้นัน้ๆ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง
โดยกรรมกำรผู้มีอ ำนำจที่มีช่ือปรำกฏอยู่ในหนงัสือรับรองบริษัทฯ นัน้ และเอกสำร
หลกัฐำนของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงลำยมือช่ือตำม 1) หรือ 2) พร้อมลงลำยมือช่ือ
รับรองส ำเนำถกูต้อง 

4)   นิติบุคคลที่ไม่มีสญัชำติไทย: ส ำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียนจดัตัง้นิติบุคคล และ/
หรือ หนงัสอืรับรองนิติบคุคล พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้องโดยกรรมกำร- 
ผู้มีอ ำนำจ และเอกสำรหลกัฐำนของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงลำยมือช่ือตำม 1) หรือ 
2) พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกต้อง และรับรองโดย Notary public ของ
ประเทศที่ออกเอกสำรนัน้ไมเ่กิน 6 เดือนก่อนวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิในครัง้นัน้ๆ 

5)   คสัโตเดียน: ส ำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียน พร้อมหนงัสือแต่งตัง้คสัโตเดียน  และ
เอกสำรหลกัฐำนของผู้มีอ ำนำจลงลำยมือช่ือตำม  1) หรือ 2) พร้อมลงลำยมือช่ือ
รับรองส ำเนำถกูต้อง และรับรองโดย Notary public ของประเทศที่ออกเอกสำรนัน้
ไมเ่กิน 6 เดือนก่อนวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิในครัง้นัน้ๆ 

ทัง้นี  ้หำกผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลักฐำนประกอบกำรใช้สิทธิตำมที่กล่ำวข้ำงต้น  
บริษัทฯ  และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ  (ถ้ำมี)  ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ำผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิในครัง้นัน้ๆ  อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ  
และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) สำมำรถใช้ดลุพินิจในกำรพิจำรณำให้ผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ ใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ ได้ตำมควำมเหมำะสม 

5.4.2 จ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุนจะต้องเป็นจ ำนวนเต็มเท่ำนัน้  
โดยอตัรำกำรใช้สิทธิเท่ำกบัใบส ำคญัแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยตอ่หุ้นสำมญัหนึ่งหุ้น เว้นแตก่รณีมีกำรปรับ
อตัรำกำรใช้สทิธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสทิธิตำมที่ระบไุว้ในข้อ 6 

5.4.3 จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกให้เมื่อมีกำรใช้สิทธิจะค ำนวณโดยกำรน ำจ ำนวนเงินในกำรใช้สิทธิ  ซึ่งผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิได้ช ำระตำมที่กลำ่วข้ำงต้น หำรด้วยรำคำกำรใช้สทิธิในขณะท่ีมีกำรใช้สทิธินัน้ โดย
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บริษัทฯ จะออกหุ้นสำมญัเป็นจ ำนวนเต็ม ไม่เกินจ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิคูณด้วยอตัรำ
กำรใช้สิทธิ หำกมีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรืออตัรำกำรใช้สิทธิแล้วท ำให้มีเศษเหลืออยูจ่ำกกำร
ค ำนวณดังกล่ำว บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) จะไม่น ำเศษ
ดงักลำ่วมำคิดค ำนวณและจะช ำระเงินที่เหลือจำกกำรใช้สิทธิดงักลำ่วเป็นเช็คระบช่ืุอขีดคร่อมเฉพำะ
คืนให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 14 วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใช้
สทิธิในแตล่ะครัง้ โดยไมม่ีดอกเบีย้ไมว่ำ่ในกรณีใดๆ 

ในกรณีที่ต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงอตัรำกำรใช้สิทธิตำมเกณฑ์กำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ และ /หรืออตัรำ
กำรใช้สทิธิตำมที่ระบใุนเง่ือนไขกำรปรับสทิธิ และมีเศษของจ ำนวนหุ้นสำมญัที่จะได้รับจำกกำรใช้สิทธิ
ตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิให้ตดัเศษของหุ้นทิง้ 

5.4.4 ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะต้องใช้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมญัไม่ต ่ำกวำ่ 100 หุ้นสำมญั โดยจ ำนวนหนว่ย
ของใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ขอใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัจะต้องเป็นจ ำนวนเต็มเทำ่นัน้ อยำ่งไรก็ตำม ในกรณีที่
ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ มีสิทธิในกำรซือ้หุ้นต ่ำกวำ่ 100 หุ้นสำมญั จะต้องใช้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมญั
ในครัง้เดียวทัง้จ ำนวน ยกเว้นในกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำยนี ้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิจะสำมำรถใช้สทิธิใน
กำรซือ้หุ้นสำมญัโดยไมม่ีกำรก ำหนดจ ำนวนหุ้นสำมญัขัน้ต ่ำ 

5.4.5 หำกบริษัทฯ  และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ ได้รับเอกสำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้
สทิธิตำมข้อ 5.4.1 จ) ไมค่รบถ้วนหรือไมถ่กูต้อง หรือจ ำนวนเงินท่ีบริษัทฯ ได้รับช ำระไมค่รบตำมจ ำนวน
ที่ระบไุว้ในแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญั หรือบริษัทฯ ตรวจสอบได้ว่ำข้อควำมที่ผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิกรอกลงในแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญันัน้ไม่ครบถ้วนหรือไม่
ถกูต้อง หรือติดอำกรแสตมป์ (ถ้ำมี) ไมค่รบถ้วนถกูต้องตำมบทบญัญตัิแหง่ประมวลรัษฎำกร ข้อบงัคบั 
หรือกฎหมำยต่ำงๆ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะต้องท ำกำรแก้ไขให้ถูกต้องภำยในระยะเวลำกำรแจ้ง
ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ ในแต่ละครัง้ หำกผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ท ำกำรแก้ไขให้ถกูต้องภำยใน
ระยะเวลำดังกล่ำว บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ  (ถ้ำมี) จะถือว่ำ 
ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิแสดงเจตนำยกเลกิกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญั ในครัง้นัน้ๆ และบริษัทฯ และ/หรือ 
ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) จะจัดส่งเงินที่ได้รับโดยไม่มีดอกเบีย้ และใบส ำคญั
แสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ ภำยใน  14 วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิในครัง้นัน้ๆ 
ตำมวิธีกำรและเง่ือนไขที่ก ำหนดโดยบริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) 
ทั ง้นี  ้ผู้ ถื อ ใบส ำคัญแสดงสิท ธิสำมำรถแ จ้งควำมจ ำนงกำรใ ช้สิท ธิซื อ้หุ้ นสำมัญใหม่ไ ด้   
ในวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้ต่อไป เว้นแต่กำรใช้สิทธิครัง้นัน้จะเ ป็นกำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย ให้ถือว่ำ
ใบส ำคญัแสดงสทิธินัน้ๆ สิน้สภำพลงโดยไมม่ีกำรใช้สทิธิ บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่ดอกเบีย้และ/หรือ
คำ่เสยีหำยอื่นใด ไมว่ำ่กรณีใดๆ 

5.4.6 ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิช ำระเงินในกำรใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัทฯ และ/หรือตวัแทนรับแจ้ง
ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) มีสิทธิที่จะด ำเนินกำรประกำรใดประกำรหนึ่งตำมล ำดบั ดงัต่อไปนี ้
ตำมที่บริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ (ถ้ำมี) จะเห็นสมควร 
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ก) ให้ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิช ำระเงินเพิ่มเติมตำมจ ำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วน
ภำยในระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิในครัง้นัน้ หำกบริษัทฯ  และ/หรือ ตวัแทน
รับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) ไม่ได้รับเงินครบตำมจ ำนวนในกำรใช้สิทธิภำยใน
ระยะเวลำดงักลำ่ว บริษัทฯ  และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) จะถือ
วำ่กำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิในครัง้นัน้สิน้สภำพลงโดยไมม่ีกำรใช้สทิธิ หรือ 

ข)  ถือว่ำจ ำนวนหุ้นสำมญัที่จองซือ้มีจ ำนวนเท่ำกบัจ ำนวนเงินที่ได้รับจำกกำรใช้สิทธิตำมรำคำ
กำรใช้สทิธิในขณะนัน้ หรือ 

ค)  ถือวำ่กำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิในครัง้นัน้สิน้สภำพลงโดยไมม่ีกำรใช้สทิธิ 

  หมำยเหตุ: ในกำรใช้สิทธิครัง้สุดท้ำย บริษัทฯ จะด ำเนินกำรตำมข้อ ข) ข้ำงต้นกำรกระท ำใดๆ ของ
บริษัทฯ  และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ (ถ้ำมี) ให้ถือวำ่เป็นท่ีสดุ  

ในกรณีตำมข้อ ก) และ ค) บริษัทฯ  และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ (ถ้ำมี) จะสง่เงิน 
ที่ได้รับไว้คืนเป็นเช็คระบุช่ือขีดคร่อมเฉพำะและใบส ำคัญแสดงสิทธิ โดยจะถือว่ำไม่มีกำรใช้สิทธิ
ดงักล่ำว โดยจะส่งคืนให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน  14 วนัท ำกำร 
นบัจำกวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิในครัง้นัน้ๆ โดยไมม่ีดอกเบีย้  

ในกรณีตำมข้อ ข) บริษัทฯ  และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) จะถือวำ่มีกำรใช้
สิทธิเพียงบำงสว่น และบริษัทฯ  และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี)  จะสง่มอบ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิสว่นที่เหลือคืนให้กบัผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน  14 
วนัท ำกำรนบัจำกวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิในครัง้นัน้ๆ พร้อมเงินสว่นที่เหลือ (ถ้ำมี) โดยไม่มีดอกเบีย้ โดย
ช ำระเป็นเช็ค ดร๊ำฟท์ ตัว๋แลกเงินธนำคำร หรือค ำสัง่จ่ำยเงินของธนำคำร ซึง่ขีดคร่อมสัง่จ่ำยเฉพำะช่ือผู้
ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ SWC-W1 อย่ำงไรก็ดี ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่มีกำรใช้สิทธิดงักลำ่ว ยงัมีผล
ตอ่ไปจนถึงวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย เว้นแตเ่ป็นกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย 

5.4.7  ในกรณีที่บริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) ไม่สำมำรถคืนเงินสว่นที่
ไมไ่ด้ใช้สทิธิให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิได้ภำยในระยะเวลำ 14 วนันบัแตว่นัครบก ำหนดกำรใช้สิทธิ 
ในครัง้นัน้ๆ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะได้รับดอกเบีย้ในอตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยค ำนวณจำกเงิน
สว่นท่ีไมไ่ด้ใช้สทิธินบัแต่วนัท่ีพ้นก ำหนด 14 วนัดงักลำ่วจนถึงวนัท่ีผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิได้รับคืน 

อย่ำงไรก็ดี หำกบริษัทฯ  และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ  (ถ้ำมี) ได้ท ำกำรส่งเช็ค 
ดร๊ำฟท์ ตัว๋แลกเงินธนำคำร หรือค ำสัง่จ่ำยเงินของธนำคำร ซึ่งขีดคร่อมสัง่จ่ำยเฉพำะช่ือผู้ ถือใบส ำคญั
สทิธิ ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยูท่ี่ระบใุนหนงัสอืแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิโดยถกูต้องแล้ว 
ให้ถือว่ำผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ ได้รับเงินคืนโดยชอบและผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ ไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ดอกเบีย้ และ/หรือคำ่เสยีหำยใดๆ อีกตอ่ไป 



หนา้ 20 

5.4.8  เมื่อผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุน  ได้ปฏิบตัิตำมเง่ือนไขกำรแจ้ง
ควำมจ ำนงกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ กลำ่วคือ ได้สง่มอบทัง้ใบส ำคญัแสดงสทิธิ แบบแสดงควำม
จ ำนงกำรใช้สิทธิซื อ้หุ้ นสำมัญ พร้อมทัง้หลักฐำนประกอบกำรใช้สิทธิตำมข้อ  5.4.1 จ)  และ 
ช ำระเงินค่ำจองซือ้หุ้ นสำมัญถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์  ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ จะไม่สำมำรถ 
เพิกถอนกำรใช้สิทธิได้ เว้นแต่จะได้รับควำมยินยอมเป็นหนงัสือจำกบริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้ง
ควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ (ถ้ำมี) 

5.4.9  เมื่อพ้นก ำหนดวนัก ำหนดใช้สทิธิครัง้สดุท้ำยแล้ว แตผู่้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิยงัมิได้ปฏิบตัิตำมเง่ือนไข
ของกำรใช้สิทธิที่บริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ  (ถ้ำมี) ก ำหนดไว้อย่ำง
ครบถ้วน ให้ถือว่ำใบส ำคญัแสดงสิทธินัน้ๆ สิน้สภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ  และผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สทิธิจะใช้สทิธิใดๆ ไมไ่ด้อีก 

5.4.10 ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิสง่มอบใบส ำคญัแสดงสิทธิ เป็นจ ำนวนมำกกวำ่จ ำนวนที่ประสงค์จะ
ใช้สิทธิ บริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) จะส่งใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
ใบใหม่โดยมีจ ำนวนของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ลดลงให้แก่ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำว  
หำกใบส ำคัญแสดงสิทธินัน้อยู่ในระบบใบหุ้น  โดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 14 วันนับจำก 
วนัครบก ำหนดกำรใช้สทิธินัน้ๆ และจะท ำกำรยกเลกิใบส ำคญัแสดงสิทธิใบเก่ำ 

5.4.11 บริษัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช ำระแล้วของบริษัทฯ ต่อกระทรวงพำณิชย์ตำมจ ำนวน
หุ้นสำมญัที่ออกใหม่ส ำหรับกำรใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ภำยใน 14 วนั นบัตัง้แต่วนัที่บริษัทฯ ได้รับช ำระ 
ค่ำหุ้นตำมจ ำนวนที่มีกำรใช้สิทธิแต่ละครัง้  และบริษัทฯ จะด ำเนินกำรให้นำยทะเบียนผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ จดทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธินัน้เข้ำเป็นผู้ ถือหุ้นสำมญัของบริษัทฯ ในสมดุ
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นตำมจ ำนวนหุ้นสำมญัที่ค ำนวณได้จำกกำรใช้สทิธิ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะด ำเนินกำรยื่นค ำขอให้รับหุ้นสำมญัเพิ่มทนุที่ออกเนื่องจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญั
แสดงสทิธิ เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนเข้ำซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์ภำยใน 30 วนันบัแตว่นัก ำหนดกำร
ใช้สทิธิแตล่ะครัง้ 

หุ้นสำมญัใหมท่ี่ออกเนื่องจำกกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิจะมีสิทธิและสถำนะเทำ่เทียมกบัหุ้น
สำมัญของบริษัทฯ ที่ได้ออกไปก่อนหน้ำแล้วทุกประกำร  นับตัง้แต่วันที่มีกำรจดแจ้งช่ือของผู้ ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือผู้ รับสิทธิแทนเป็นผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ และจดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแล้ว
เนื่องจำกกำรออกหุ้นสำมญัใหม่ จำกกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิกบักระทรวงพำณิชย์แล้ว 

5.4.12  ในกรณีที่หุ้นสำมญัที่ส ำรองไว้เพื่อรองรับกำรใช้สทิธิไมเ่พียงพอ บริษัทฯ จะด ำเนินกำรชดใช้คำ่เสยีหำย 
ที่เกิดขึน้ให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้ตำมข้อ 7 อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ จะไม่
ชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไมส่ำมำรถใช้สิทธิได้  ถึงแม้ว่ำจะมีหุ้นสำมญัเพียงพอ  
ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นบคุคลต่ำงด้ำวหรือนิติบคุคลต่ำงประเทศที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้  
เพรำะถกูจ ำกดัสทิธิตำมสดัสว่นกำรถือหุ้นท่ีระบใุนข้อบงัคบัของบริษัทฯ  
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5.4.13  นำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

 บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศพัท์ : 0-2009-9000 
โทรสำร : 0-2009-9991 
SET Contact Center :  0-2009-9999 
Website :  http://www.set.or.th/tsd 
E-mail :  SETContactCenter@set.or.th 

นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะรับผิดชอบกำรปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซึ่งใน  
สมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยช่ือเต็ม สญัชำติ และที่อยูข่องผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสิทธิและรำยละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องตำมที่ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ก ำหนด ในกรณีข้อมูล  
ไมต่รงกนั บริษัทฯ จะถือวำ่สมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิเป็นข้อมลูที่ถกูต้อง 

ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิมีหน้ำที่ในกำรแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงหรือข้อผิดพลำดในรำยละเอียดในกำร  
ลงบันทึกในสมุดทะเบียนผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ และนำยทะเบียนผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะ
เปลีย่นแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลำดดงักลำ่ว  

5.4.14  วิธีกำรสง่มอบใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

บริษัทฯ จะด ำเนินกำรสง่มอบใบส ำคญัแสดงสทิธิให้แก่บคุคลตำมรำยช่ือผู้ที่ได้รับกำรจดัสรรใบส ำคญั
แสดงสทิธิและบริษัทฯ จะด ำเนินกำรออกและสง่มอบใบส ำคญัแสดงสทิธิ ตำมรำยละเอียด ดงันี ้

5.4.14.1 กรณีที่ผู้ ได้รับกำรจัดสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่มีบญัชีขำยหลกัทรัพย์กับบริษัทหลกัทรัพย์
หรือศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์  

บริษัทฯ/ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ จะส่งมอบใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมจ ำนวนที่ได้ รับจัดสรร
ให้แก่ผู้ที่ได้รับกำรจดัสรรทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตำมช่ือที่อยูท่ี่ระบใุนสมดุทะเบียน
ผู้ ถือหุ้นภำยใน 15 วันท ำกำร นับแต่วันที่ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี ้ผู้ ที่ได้รับกำร
จดัสรรจะไมส่ำมำรถขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ได้รับกำรจดัสรรในครัง้นีใ้นตลำดหลกัทรัพย์ได้ 
จนกวำ่จะได้รับใบส ำคญัแสดงสทิธิ ซึง่อำจได้รับภำยหลงัจำกที่ใบส ำคญัแสดงสทิธิของบริษัท
ฯ เร่ิมซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์ 

5.4.14.2 กรณีที่ผู้ที่ได้รับกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิมีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์กบับริษัทหลกัทรัพย์ 

 บริษัทฯ/ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ จะน ำใบส ำคัญแสดงสิทธิฝำกไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝำก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อผู้ฝำก” และศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชี

http://www.set.or.th/tsd
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จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธิที่บริษัทฯ นัน้ฝำกหลกัทรัพย์อยู ่ในขณะเดียวกนับริษัทหลกัทรัพย์
นัน้ก็จะบนัทึกยอดบญัชีจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ผู้ ได้รับจดัสรรฝำกไว้ และออกหลกัฐำน
กำรฝำกให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับกำรจดัสรรภำยใน 7 วนัท ำกำร นบัจำกวนัท่ีออกใบส ำคญัแสดง
สิทธิ ในกรณีนีผู้้ที่ได้รับกำรจดัสรรจะสำมำรถขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิในตลำดหลกัทรัพย์ได้
ทนัทีที่ตลำดหลกัทรัพย์อนุมตัิให้ท ำกำรซือ้ขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิในตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

 ทัง้นี ้ช่ือของผู้ ถือหุ้นที่ได้รับกำรจดัสรรจะต้องตรงกบัช่ือเจ้ำของบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ที่ผู้ที่
ได้รับกำรจดัสรรประสงค์ที่จะฝำกใบส ำคญัแสดงสิทธิไว้ มิฉะนัน้แล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิที่
จะด ำเนินกำรออกใบส ำคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้ที่ได้รับกำรจดัสรรตำมข้อ 5.4.14.1 แทน 

5.4.14.3 กรณีที่ผู้ ได้รับกำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซือ้ขำยหลักทรัพย์กับศูนย์รับฝำก
หลกัทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600  

 บริษัทฯ/ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ จะน ำใบส ำคญัแสดงสิทธิฝำกไว้ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ และ
ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์จะบนัทกึยอดบญัชีจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมจ ำนวนท่ีได้รับกำร
จัดสรรไว้ในบัญชีของบัญชีผู้ ออกหลกัทรัพย์สมำชิกเลขที่ 600 และออกหลกัฐำนกำรฝำก
ให้แก่ผู้ ที่ ได้ รับกำรจัดสรรภำยใน 7 วันท ำกำร นับจำกวันที่ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ  
เมื่อผู้ ถือหุ้นที่ได้รับกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิต้องกำรขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ ผู้ ถือหุ้น
ดงักล่ำวจะต้องถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิออกจำกบญัชีเลขที่ 600 ดงักล่ำว โดยต้องติดต่อ
ผ่ำนบริษัทหลกัทรัพย์ทัว่ไป ซึ่งอำจจะมีค่ำธรรมเนียมในกำรด ำเนินกำรตำมที่ศูนย์รับฝำก
หลกัทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ๆ ก ำหนด ดงันัน้ในกรณีนี ้ผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับจดัสรรจะ
สำมำรถขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิในตลำดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีที่ตลำดหลกัทรัพย์อนญุำตให้ท ำ
กำรซือ้ขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ได้ในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 
ผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิได้ด ำเนินกำรถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิออกจำก
บญัชีเลขที่ 600 ดงักลำ่วแล้ว 

5.4.15 กำรสง่มอบหุ้นสำมญัเพิ่มทนุท่ีเกิดจำกกำรใช้สทิธิของใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

ในกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัของบริษัทฯ ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซือ้หุ้ นสำมญั สำมำรถเลือกให้บริษัทฯ ด ำเนินกำรในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดงัตอ่ไปนี ้

5.4.15.1 ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ได้รับกำรจดัสรรหุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้นสำมญั โดยให้
ออกใบหุ้นในนำมของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์จะสง่มอบใบหุ้นตำม
จ ำนวนที่ใช้สิทธิแก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตำมช่ือที่อยู่ 
ที่ระบไุว้ในสมดุทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิ ภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัจำกวนัครบก ำหนดกำร
ใช้สิทธิแต่ละครัง้ ในกรณีนี ้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญั จะไม่สำมำรถ
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ขำยหุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิในตลำดหลกัทรัพย์ได้จนกว่ำจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอำจจะ
ได้รับภำยหลังจำกที่หุ้ นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิได้รับอนุญำตให้เข้ำท ำกำรซือ้ขำย 
ในตลำดหลกัทรัพย์ 

5.4.15.2 ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิได้รับกำรจัดสรรหุ้ นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้ นสำมัญ  
แตป่ระสงค์จะใช้บริกำรของศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ โดยผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิประสงค์ที่จะ
ฝำกหุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ ซึ่งผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สิทธิมีบัญชีซือ้ขำยหลักทรัพย์อยู่ ในกรณีนี ้ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ จะด ำเนินกำรน ำ 
หุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สทิธิฝำกไว้กบั “บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
เพื่อผู้ ฝำก “และศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจ ำนวนหุ้ นสำมัญที่บริษัท
หลกัทรัพย์นัน้ฝำกหุ้นสำมญัอยู่ ในขณะเดียวกันบริษัทหลกัทรัพย์นัน้ก็จะบนัทึกยอดบญัชี
จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัฝำกไว้และออกหลกัฐำนกำร
ฝำกให้แก่ผู้ใช้สทิธิจองซือ้หุ้นสำมญัภำยใน 7 วนั ท ำกำรนบัจำกวนัครบก ำหนดกำรใช้สทิธิใน
แต่ละครัง้ ในกรณีนีผู้้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิได้รับกำรจดัสรรหุ้นสำมญั จะสำมำรถขำยหุ้น
สำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิในตลำดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลำดหลักทรัพย์อนุญำตให้  
หุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สทิธิท ำกำรซือ้ขำยได้ในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซือ้หุ้ นสำมญั เลือกให้บริษัทฯ ด ำเนินกำรตำม 
ข้อ 5.4.15.2 ช่ือของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ได้รับกำรจดัสรรหุ้น จะต้องตรงกบัช่ือเจ้ำของ
บัญชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ที่ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝำกหุ้นสำมัญไว้ในบัญชี
หลกัทรัพย์ดงักลำ่ว มิฉะนัน้ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิที่จะด ำเนินกำรออกใบหุ้นแก่ผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสทิธิที่ได้รับกำรจดัสรรหุ้นตำมข้อ 5.4.15.1 แทน 

5.4.15.3 ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นสำมญัไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้
บริกำรของศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ โดยผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิประสงค์ที่จะฝำกหุ้นสำมญัไว้
ในบัญชีของบริษัทผู้ ออกหลกัทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 กรณีนี ้บริษัทฯ จะด ำเนินกำรน ำ 
หุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิฝำกไว้กบัศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ และศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์
จะบนัทกึยอดบญัชีจ ำนวนหุ้นสำมญั ตำมจ ำนวนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิได้รับกำรจดัสรรไว้
ในบญัชีผู้ออกหลกัทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 และออกหลกัฐำนกำรฝำกให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสิทธิที่ได้รับจำกกำรจดัสรรหุ้นภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัจำกวนัครบก ำหนดกำรใช้สิทธิ  
ในแต่ละครัง้ เมื่อผู้ที่ได้รับกำรจดัสรรหุ้นต้องกำรขำยหุ้น ผู้ที่ได้รับกำรจดัสรรหุ้นต้องถอนหุ้น
ออกจำกบญัชีเลขที่ 600 ดังกล่ำว โดยต้องติดต่อผ่ำนบริษัทหลกัทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอำจจะมี
ค่ำธรรมเนียมในกำรด ำเนินตำมที่ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ๆ 
ก ำหนด ดังนัน้ ในกรณีนี ้ผู้ ที่ได้รับกำรจัดสรรหุ้ นจะสำมำรถขำยหุ้ นที่ได้รับกำรจัดสรร 
ในตลำดหลกัทรัพย์ได้ทันทีที่ตลำดหลกัทรัพย์อนุญำตให้หุ้ นของบริษัทท ำกำรซือ้ขำยได้  
ในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ที่ได้รับกำรจดัสรรหุ้นได้ด ำเนินกำรถอนหุ้นออก
จำกบญัชีเลขที่ 600 ดงักลำ่วแล้ว 
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6.   เงื่อนไขกำรปรับสิทธิ 

เพื่อรักษำผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่ำเดิม  บริษัทฯ จะด ำเนินกำรปรับ
รำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใช้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ ตลอดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ เมื่อ
เกิดเหตกุำรณ์ใดเหตกุำรณ์หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

6.1 เมื่อบริษัทฯ มีกำรเปลี่ยนแปลงมลูค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นของบริษัทฯ อนัเป็นผลมำจำกกำรรวมหุ้นที่ออกแล้วของ
บริษัทฯ หรือกำรแบง่แยกหุ้นท่ีออกแล้วของบริษัทฯ โดยกำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใช้สทิธิและอตัรำกำรใช้สทิธิจะ
มีผลบังคับทันทีนับตัง้แต่วันที่ได้มีกำรจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญัของบริษัทฯ กับ 
กรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์  

(1) รำคำกำรใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้
Price 1  = Price 0 x Par 1 

                   Par 0 

(2) อตัรำกำรใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้
Ratio 1  = Ratio 0 x Par 0 

                    Par 1 
โดยที่  Price 1 คือ รำคำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 

  Price 0 คือ รำคำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

  Ratio 1 คือ อตัรำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 

  Ratio 0 คือ อตัรำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

  Par 1 คือ มลูคำ่ที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญัหลงักำรเปลีย่นแปลง 

  Par 0  คือ มลูคำ่ที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญัก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

6.2 เมื่อบริษัทฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัออกใหม่ต่อผู้ ถือหุ้นเดิมตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering) และ/หรือ 
ตอ่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือตอ่บคุคลในวงจ ำกดั โดย “รำคำสทุธิตอ่หุ้นของหุ้นสำมญัทีอ่อกใหม”่ ต ่ำกวำ่ร้อยละ 
90 ของ “รำคำตลำดตอ่หุ้นของหุ้นสำมญัของบริษัทฯ” ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สทิธิ
จะมีผลบงัคบัทนัทีนบัตัง้แตว่นัแรกที่ผู้ ซือ้หุ้นสำมญัจะไม่ได้รับสิทธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมญัที่ออกใหม ่(วนัแรกที่
ตลำดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมำย XR) ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และ/
หรือวนัแรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัที่ออกใหม่ให้แก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือเป็นกรณีกำรเสนอขำยให้แก่
บคุคลในวงจ ำกดั (แล้วแตก่รณี)  

ในกำรนี ้"รำคำสทุธิตอ่หุ้นของหุ้นสำมญัที่ออกใหม่"  ค ำนวณได้จำกจ ำนวนเงินทัง้หมดที่บริษัทฯ จะได้รับจำกกำร
เสนอขำยหุ้นสำมญั หกัด้วยค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ที่ออกนัน้ (ถ้ำมี) หำรด้วยจ ำนวนหุ้น
สำมญัที่ออกใหมท่ัง้หมด 
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"รำคำตลำดตอ่หุ้นของหุ้นสำมญัของบริษัทฯ" ได้ก ำหนดไว้เทำ่กบัมลูคำ่กำรซือ้ขำยหุ้นสำมญัของบริษัทฯ ทัง้หมด
ในแต่ละวันหำรด้วยจ ำนวนหุ้นสำมัญของบริษัทฯ ที่มีกำรซือ้ขำยทัง้หมดในตลำดหลกัทรัพย์ในวันดังกล่ำว
ย้อนหลงัระหวำ่งระยะเวลำ 15 วนัท ำกำรติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีใช้ในกำรค ำนวณ 

“วันที่ใช้ในกำรค ำนวณ” หมำยถึงวนัแรกที่ผู้ ซือ้หุ้ นสำมญัจะไม่ได้รับสิทธิในกำรจองซือ้หุ้ นสำมัญที่ออกใหม่  
(วนัแรกที่ตลำดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมำย XR) ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) 
และ/หรือวนัแรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัที่ออกใหม่ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ไป 
และ/หรือกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั แล้วแตก่รณี 

ในกรณีที่ไม่สำมำรถหำ “รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ” เนื่องจำกหุ้นสำมัญไม่มีกำรซือ้ขำย 
ในช่วงเวลำดงักลำ่ว บริษัทฯ จะด ำเนินกำรก ำหนดรำคำยตุิธรรมของหุ้นสำมญัของบริษัทฯ เพื่อใช้ในกำรค ำนวณ
แทน 

“รำคำยตุิธรรม” หมำยถึง รำคำที่ประเมินโดยที่ปรึกษำทำงกำรเงินท่ีส ำนกังำน ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบ 

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

 MP x (A + B) 

(2) อตัรำกำรใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตำมสตูรค ำนวณดงันี ้
Ratio 1 = Ratio 0 x [MP (A + B)] 

 (A x MP) + BX 

โดยที่ Price 1 คือ รำคำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
Price 0  คือ รำคำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 1 คือ อตัรำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 0 คือ อตัรำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
MP คือ รำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษัทฯ  

A คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ได้เรียกช ำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วนัก่อนวนัปิดสมดุทะเบียน 
ผู้ ถือหุ้นเพื่อสิทธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมญัที่ออกใหม่กรณีกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญ
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือวนัก่อนวนัแรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัที่ออกใหม่
กรณีกำรเสนอหุ้นสำมญัให้แก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือกรณีเสนอขำยหุ้นสำมญั
ให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั แล้วแตก่รณี 

B คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัทีอ่อกใหมเ่พื่อเสนอขำยตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขำยต่อ
ประชำชนทัว่ไป และ/หรือเสนอขำยให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั แล้วแตก่รณี 
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BX คือ จ ำนวนเงินที่จะได้รับทัง้สิน้ หลงัหกัค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรออกหลกัทรัพย์
นัน้ (ถ้ำมี) ทัง้จำกกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขำยประชำชน
ทัว่ไป และ/หรือเสนอขำยให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั 

6.3 เมื่อบริษัทฯ เสนอขำยหลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขำยประชำชนทัว่ไป และ /หรือ
บุคคลในวงจ ำกัดโดยที่หลกัทรัพย์นัน้มีสิทธิที่จะแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมัญได้ หรือให้สิทธิในกำรซือ้  
หุ้นสำมญั (“หลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภำพ”) เช่น หุ้นกู้แปลงสภำพ หรือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้
หุ้นสำมญั โดยที่ “รำคำสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสำมญัที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” ดงักลำ่วต ่ำกว่ำร้อยละ 90 ของ 
“รำคำตลำดตอ่หุ้นของหุ้นสำมญัของบริษัทฯ” 

กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และอตัรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสำมญัจะไมไ่ด้
รับสิทธิในกำรซือ้หลกัทรัพย์ออกใหมใ่ดๆ ที่มีสิทธิแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญั หรือให้สิทธิในกำรจองซือ้
หุ้นสำมญั (วนัแรกที่ตลำดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมำย XW) ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้กับผู้ ถือหุ้นเดิม 
(Rights Issue) และ/หรือ วนัแรกของกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ออกใหมใ่ดๆ ที่มีสทิธิที่จะแปลงสภำพ / เปลีย่นเป็น
หุ้นสำมญัได้หรือให้สิทธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมญั กรณีเสนอขำยให้กบัประชำชนทัว่ไป  และ/หรือ กรณีที่เป็นกำร
เสนอขำยให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั (แล้วแตก่รณี) 

“รำคำสทุธิตอ่หุ้นของหุ้นสำมญัที่ออกใหมเ่พื่อรองรับสิทธิ” ค ำนวณได้จำกจ ำนวนเงินที่บริษัทฯ จะได้รับจำกกำร
ขำยหลกัทรัพย์ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญั หรือให้สิทธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมญั หกัด้วย
ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรออกหลกัทรัพย์นัน้ (ถ้ำมี) รวมกับเงินที่จะได้รับจำกกำรแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็น  
หุ้นสำมญั หรือใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญันัน้ หำรด้วยจ ำนวนหุ้นทัง้สิน้ท่ีต้องออกใหมเ่พื่อรองรับกำรใช้สทิธินัน้ 

"รำคำตลำดตอ่หุ้นของหุ้นสำมญัของบริษัทฯ " มีควำมหมำยเช่นเดียวกบัรำยละเอียดในข้อ 6.2 ข้ำงต้น 

“วนัท่ีใช้ในกำรค ำนวณ” หมำยถึง วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสำมญัจะไมไ่ด้รับสทิธิในกำรจองซือ้หลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ 
ที่ให้สิทธิแปลงสภำพเปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญั หรือให้สิทธิในกำรซือ้หุ้ นสำมญั ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำย
หลกัทรัพย์ดงักล่ำวให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วนัแรกของกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ 
ใดๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมญั หรือให้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมญัส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่
ประชำชนทัว่ไป และ/หรือกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั แล้วแตก่รณี 

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

 [MP x (A + B)] 

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

 [(A x MP) + BX] 
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 โดยที่  Price 1 คือ รำคำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง  
Price 0 คือ รำคำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 1 คือ อตัรำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 0 คือ   อตัรำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
MP คือ   รำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษัทฯ  
A คือ   จ ำนวนหุ้ นสำมัญที่ได้เรียกช ำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุด

 ทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพื่อสิทธิในกำรจองซือ้หลกัทรัพย์ที่ออกใหมท่ี่มีสิทธิที่จะ
 แปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญัได้ หรือให้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมัญ 
 กรณีเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม และ/หรือวันก่อนวันแรกของกำร 
 เสนอขำยหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภำพ หรือเปลี่ยนเป็น  
 หุ้ นสำมัญได้ หรือให้สิทธิในกำรจองซือ้หุ้ นสำมัญ กรณีเสนอขำยต่อ
 ประชำชนทั่วไป และ /หรือกรณีเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด  
 แล้วแตก่รณี 

B คือ   จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกใหมเ่พื่อรองรับกำรใช้สิทธิของหลกัทรัพย์ใดๆ ที่มี
สิทธิที่จะแปลงสภำพหรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสำมัญได้ หรือให้สิทธิในกำร 
จองซือ้หุ้นสำมญัตำมที่เสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขำย
ตอ่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ เสนอขำยให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั 

BX คือ  จ ำนวนเงินที่จะได้รับทัง้สิน้ หลังหักค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรออก
หลกัทรัพย์ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญัได้ หรือ
ให้สิทธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมญั ส ำหรับกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 
และ/หรือ เสนอขำยประชำชนทั่วไป และ /หรือ เสนอขำยให้แก่บุคคล 
ในวงจ ำกดั รวมกบัเงินท่ีจะได้รับจำกกำรใช้สทิธิแปลงสภำพ / เปลีย่นเป็น
หุ้นสำมญัได้ หรือให้สทิธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมญั 

6.4 เมื่อบริษัทฯ จ่ำยเงินปันผลทัง้หมดหรือบำงส่วนเป็นหุ้ นสำมัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ ซึ่งกำร
เปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และอตัรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสำมญัจะไม่มีสทิธิ
รับหุ้นปันผล (วนัแรกที่ตลำดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมำย XD) 

(1)  รำคำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้

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

(2) อตัรำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้
Ratio 1 = Ratio 0 x (A + B) 

 A 
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โดยที่  Price 1    คือ รำคำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง  
Price 0 คือ รำคำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 1 คือ   อตัรำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 0 คือ   อตัรำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
A คือ   จ ำนวนหุ้ นสำมัญที่ได้เรียกช ำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุด

 ทะเบียนผู้ ถือหุ้น เพื่อสทิธิในกำรรับหุ้นปันผล 
B คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกใหมใ่นรูปแบบของหุ้นสำมญัปันผล 

6.5  เมื่อบริษัทฯ มีกำรจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินเกินกวำ่อตัรำร้อยละ 90 ของก ำไรสทุธิตำมงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ (ที่
ได้มีกำรตรวจสอบแล้ว) หลงัจำกหกัขำดทนุสะสม ส ำรองตำมกฎหมำย และภำษีเงินได้จำกผลกำรด ำเนินงำนใน
รอบระยะเวลำบญัชีใดๆ ในระหวำ่งอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ กำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใช้สทิธิและอตัรำกำร
ใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสำมญัจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วนัแรกที่ตลำดหลกัทรัพย์ขึน้
เคร่ืองหมำย XD) 

ทัง้นี ้อัตรำร้อยละของเงินปันผลที่จ่ำยให้กับผู้ ถือหุ้ น ค ำนวณโดยน ำเงินปันผลที่จ่ำยออกจริงจำกผลกำร
ด ำเนินงำนในแตล่ะรอบระยะบญัชี หำรด้วยก ำไรสทุธิตำมงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ  (ที่ได้มีกำรตรวจสอบแล้ว) 
หลงัจำกหกัขำดทนุสะสม ส ำรองตำมกฎหมำย และภำษีเงินได้ ของผลกำรด ำเนินงำนของรอบระยะเวลำบญัชี  
ปีเดียวกัน โดยที่เงินปันผลที่จ่ำยออกจริงดังกล่ำวให้รวมถึงเงินปันผลที่จ่ำยระหว่ำงกำลในแต่ละรอบบัญชี
ดงักลำ่วด้วย  

วนัที่ใช้ในกำรค ำนวณ หมำยถึง วันแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสำมญัจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล (วนัแรกที่ตลำดหลกัทรัพย์
ขึน้เคร่ืองหมำย XD)  

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

 MP 

(2) อตัรำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้
Ratio 1 = Ratio 0 x MP 

 [MP - (D - R)] 

โดยที่   
Price 1 คือ รำคำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง  
Price 0 คือ   รำคำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 1 คือ   อตัรำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 0 คือ   อตัรำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
MP คือ   รำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษัทฯ  
D คือ   เงินปันผลตอ่หุ้นท่ีจ่ำยจริงแก่ผู้ ถือหุ้น 
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R คือ   เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ำยในอตัรำร้อยละ 90 ของก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินรวมของ
บริษัทฯ (ที่ได้มีกำรตรวจสอบแล้ว) หลังจำกหักขำดทุนสะสมและส ำรองตำม
กฎหมำย หำรด้วยจ ำนวนหุ้นทัง้หมดที่มีสทิธิได้รับเงินปันผล  

6.6 ในกรณีที่มีเหตกุำรณ์ใดๆ อนัท ำให้ผลตอบแทนใดๆ ที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ เสียสิทธิและประโยชน์อนัพึงได้  
ซึ่งเป็นเหตุกำรณ์ที่ไม่ได้ก ำหนดอยู่ในข้อ 6.1 ถึงข้อ 6.5 ดังกล่ำวข้ำงต้น ให้เป็นดุลยพินิจของบริษัทในกำร
พิจำรณำเพื่อก ำหนดกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรือ อัตรำกำรใช้สิทธิ (หรือปรับจ ำนวนหน่วย
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ แทนอตัรำกำรใช้สิทธิ) ใหม่อย่ำงเป็นธรรม โดยไม่ท ำให้สิทธิของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ด้อยไปกว่ำเดิม โดยให้ถือว่ำผลกำรพิจำรณำนัน้เป็นที่สุด และให้บริษัทฯ แจ้งให้ส ำนักงำน ก.ล.ต. ตลำด
หลกัทรัพย์ และนำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบถึงรำยละเอียดดงักลำ่วด้วยภำยในระยะเวลำ 15 วนั
นบัตัง้แตว่นัท่ีมีเหตใุห้ต้องด ำเนินกำรเปลีย่นแปลงกำรใช้สทิธิดงักลำ่ว 

6.7 กำรค ำนวณกำรเปลี่ยนรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ 6.1 ถึงข้อ 6.6 เป็นอิสระต่อกัน และ 
จะค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลงตำมล ำดับเหตุกำรณ์ก่อนหลงั  ในกรณีที่มีเหตุกำรณ์ต่ำงๆ จะเกิดขึน้พร้อมกัน 
ให้ค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลงเรียงล ำดบัดงันี ้คือ ข้อ 6.1 ข้อ 6.5 ข้อ 6.4 ข้อ 6.2 ข้อ 6.3 และข้อ 6.6 โดยในแต่ละ
ล ำดบัครัง้ที่มีกำรค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลงให้คงสภำพของรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 
ต ำแหนง่ 

6.8 กำรค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และอัตรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ 6.1 ถึงข้อ 6.6 จะไม่มีกำร
เปลีย่นแปลงซึง่ท ำให้รำคำกำรใช้สทิธิใหมส่งูขึน้ และ/หรือ อตัรำกำรใช้สทิธิลดลง เว้นแตก่รณีกำรรวมหุ้น ส ำหรับ
กำรค ำนวณจ ำนวนเงินจำกกำรใช้สิทธิ จะค ำนวณจำกรำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลงักำรเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 
ต ำแหน่ง) คูณกับจ ำนวนหุ้นสำมัญ (จ ำนวนหุ้นสำมัญค ำนวณได้จำก อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่ คูณกับจ ำนวน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่แสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ เมื่อค ำนวณได้จ ำนวนหุ้นออกมำเป็นเศษหุ้นให้ตดัเศษของ  
หุ้นนัน้ทิง้) ในกรณีที่มีเศษของบำทจำกกำรค ำนวณจ ำนวนเงินจำกกำรใช้สทิธิ ให้ตดัเศษของบำททิง้ 

ทัง้นี ้ในกรณีที่มีกำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใช้สทิธิจนเป็นผลท ำให้รำคำกำรใช้สทิธิใหม่ที่ค ำนวณตำมสตูรมีรำคำ
ต ่ำกวำ่มลูคำ่ที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญั (Par Value) ของบริษัทฯ นัน้ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิที่จะปรับรำคำกำรใช้สิทธิ
ใหมเ่พียงเทำ่กบัมลูคำ่ที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญัเทำ่นัน้ ส ำหรับอตัรำกำรใช้สทิธิใหมใ่ห้ใช้อตัรำกำรใช้สทิธิที่ค ำนวณ
ได้ตำมข้อ 6.1 ถึงข้อ 6.6 เช่นเดิม  

6.9 กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ 6.1 ถึงข้อ 6.6 บริษัทฯ จะด ำเนินกำรแจ้ง
รำยละเอียดเก่ียวกบักำรปรับอตัรำและรำคำของใบส ำคญัแสดงสิทธิทนัทีหรือก่อนวนัที่อตัรำหรือรำคำใช้สิทธิ
แปลงสภำพมีผลบงัคบัผ่ำนระบบ SET PORTAL หรือระบบอื่นใดตำมที่ตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนด และแจ้งต่อ
ส ำนกังำน ก.ล.ต. ภำยใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีกำรปรับสทิธิมีผลบงัคบัใช้  และจดัสง่ข้อก ำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติม
ให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยใน 15 วนันบัแตว่นัที่ได้รับกำรร้องขอเป็นหนงัสือจำกผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ
และจะจัดให้มีกำรเก็บรักษำส ำเนำข้อก ำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ ส ำนักงำนใหญ่ของบริษัทฯ  และ/หรือ 
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ส ำนกังำนใหญ่ของตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ เพื่อให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ สำมำรถขอตรวจสอบ
ส ำเนำข้อก ำหนดสทิธิที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ในวนัและเวลำท ำกำรของสถำนที่ดงักลำ่ว 

7.   ค่ำเสียหำยกรณีที่บริษัทฯ ไม่สำมำรถจัดให้มีหุ้นรองรับกำรใช้สิทธิ 

บริษัทฯ จะชดใช้คำ่เสยีหำยให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ หรือผู้ ถือใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ ตำมรำยละเอียด
ดงันี ้

7.1 บริษัทฯ จะชดใช้ค่ำเสียหำยให้เฉพำะผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่มำแจ้งควำมจ ำนงที่จะใช้สิทธิในวนัก ำหนดกำร
ใช้สทิธิแตล่ะครัง้ และบริษัทฯ ไมส่ำมำรถจดัให้มีหุ้นสำมญัเพื่อรองรับกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิได้อยำ่ง
ครบถ้วน โดยค่ำเสียหำยที่บริษัทฯ จะชดใช้ให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำว สำมำรถค ำนวณได้ตำมที่
ก ำหนดในข้อ 7.3 ยกเว้นกรณีที่บริษัทฯ ไม่สำมำรถออกหุ้นสำมญัให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิได้เนื่องจำก
ข้อจ ำกดัเร่ืองสดัสว่นกำรถือหุ้นของคนที่มิได้มีสญัชำติไทยตำมที่ระบไุว้ในข้อ 12 ข้ำงลำ่งนี ้ในกรณีนีบ้ริษัทฯ ไม่
มีหน้ำที่ต้องชดใช้คำ่เสยีหำยให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

7.2 กำรชดใช้ค่ำเสียหำยตำมข้อ 7.1 บริษัทฯ จะช ำระให้เป็นเช็คระบุช่ือขีดคร่อมสัง่จ่ำยเฉพำะ และจะจัดส่งทำง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภำยใน 30 วนัท ำกำรนบัจำกวนัท่ีผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิมำแจ้งควำมจ ำนงที่จะใช้
สทิธิ  

อย่ำงไรก็ดี ไม่ว่ำในกรณีใดๆ หำกบริษัทฯ ได้ท ำกำรส่งเช็ค ดร๊ำฟท์ ตัว๋แลกเงินธนำคำร หรือค ำสัง่จ่ำยเงินของ
ธนำคำร ซึง่ขีดคร่อมสัง่จ่ำยเฉพำะช่ือผู้ ถือใบส ำคญัสิทธิทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบใุนหนงัสือแสดง
ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิโดยถกูต้องแล้ว ให้ถือว่ำผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิได้รับเงินค่ำเสียหำยคืนแล้วโดยชอบ
และไมม่ีสทิธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือคำ่เสยีหำยใดๆ อีกตอ่ไป 

7.3 กำรค ำนวณคำ่เสยีหำยที่บริษัทฯ จะชดใช้ให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ ตำมข้อ 7.1 มีสตูรกำรค ำนวณดงันี ้
คำ่เสยีหำยตอ่ใบส ำคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย เทำ่กบั   B x [MP – EP] 
โดยที่  B คือ จ ำนวนหุ้ นสำมัญที่ไม่สำมำรถจัดให้มี และ/หรือ เพิ่มขึน้ได้ ตำมอัตรำกำรใช้สิทธิที่

เปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้ตอ่ 1 หนว่ย 
 MP  คือ รำคำปิดของหุ้นสำมญัของบริษัทฯ ในวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ซึง่ผู้ ถือใบส ำคญั

แสดงสทิธิ มำแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สทิธิ 
 EP  คือ รำคำกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ หรือรำคำกำรใช้สิทธิที่มีกำรปรับรำคำตำม

เง่ือนไขกำรปรับสทิธิ (หำกมี) 

7.4 กำรชดใช้คำ่เสยีหำยตำมข้อนีใ้ห้ถือเป็นสิน้สดุ 

8.   สิทธิและสภำพของหุ้นรองรับ 

หุ้นสำมัญออกใหม่ตำมกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและสภำพเท่ำเทียมกับหุ้นสำมัญของ  
บริษัทฯ ที่ออกไปก่อนหน้ำนีท้กุประกำร ซึง่รวมทัง้สทิธิในกำรรับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นใดที่บริษัทฯ ให้แก่
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ผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้นบัแต่วนัที่กระทรวงพำณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทนุช ำระแล้ว และนำยทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
ได้จดแจ้งช่ือผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิเป็นผู้ ถือหุ้นในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  หำกบริษัทฯ ได้ประกำศวนั
ก ำหนดให้สิทธิในเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ ถือหุ้นก่อนวนัที่กระทรวงพำณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุน
ช ำระแล้ว และนำยทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้จดแจ้งช่ือของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นผู้ ถือหุ้นในสมดุ
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิดงักลำ่วจะไมม่ีสทิธิได้รับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นนัน้ 

9.  ข้อจ ำกัดกำรโอนหุ้น 

 หุ้นของบริษัทฯ สำมำรถโอนได้โดยไมม่ีข้อจ ำกดั เว้นแต่ กำรโอนหุ้นนัน้จะเป็นเหตใุห้มีคนตำ่งด้ำวถือหุ้นในบริษัท
ฯ เกินกวำ่ร้อยละ 49 ของหุ้นท่ีออกและจ ำหนำ่ยแล้วทัง้หมด  

10. สถำนภำพของผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่ำงกำรแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ 

 สถำนะของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่ำงวนัที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิได้แจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิและ  
วนัก่อนวนัที่กระทรวงพำณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทนุช ำระแล้วอนัเนื่องมำจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดง
สิทธิ จะมีสถำนภำพและสิทธิเช่นเดียวกับใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้แจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ และ
สถำนภำพดงักลำ่วนีจ้ะสิน้สดุลงในวนัที่กระทรวงพำณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทนุช ำระแล้วอนัเนื่องมำจำกกำร
ใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิดงักลำ่วแล้ว 

 ในกรณีที่บริษัทฯ มีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใช้สิทธิในช่วงที่บริษัทฯ ยงัไม่ได้น ำหุ้นสำมญั
เพิ่มทนุท่ีเกิดขึน้จำกกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิเข้ำจดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชย์ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สิทธิที่ได้ท ำกำรใช้สิทธิแล้วจะได้รับกำรปรับสิทธิย้อนหลงั โดยบริษัทฯ จะด ำเนินกำรออกหุ้นสำมญัเพิ่มทนุใหม่
เพิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิโดยเร็วที่สดุตำมจ ำนวนที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิมีสทิธิจะได้รับหำกรำคำ
กำรใช้สทิธิ และ/หรือ อตัรำกำรใช้สทิธิ (แล้วแตก่รณี) ที่ได้ปรับใหมน่ัน้มีผลบงัคบัใช้ อยำ่งไรก็ตำม ผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสิทธิอำจได้รับหุ้นสำมญัสว่นเพิ่มช้ำกว่ำหุ้นสำมญัที่ได้รับก่อนหน้ำนีแ้ล้ว ทัง้นีไ้ม่เกิน 45 วนันบัจำกวนัที่มี
กำรปรับสทิธิ 

11. ตลำดรองของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขำย 

 บริษัทฯ จะน ำใบส ำคญัแสดงสทิธิไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ภำยใน 30 วนันบั
แตว่นัออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

12. ข้อจ ำกัดกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ และข้อจ ำกัดกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

 บริษัทฯ ไมม่ีข้อจ ำกดัในกำรโอนใบส ำคญัแสดง เว้นแตร่ำยกำรดงัตอ่ไปนี ้

(ก) บริษัทฯ จะไม่ออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่เป็นผู้ ไม่มีสัญชำติไทย ซึ่งได้
ด ำเนินกำรใช้สทิธิตำมเง่ือนไขกำรแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สทิธิตำมข้อ 5.4 หำกกำรใช้สทิธิดงักลำ่วจะท ำ
ให้สัดส่วนกำรถือหุ้ นของคนต่ำงด้ำวมีจ ำนวนเกินกว่ำร้อยละ 49 ของหุ้ นที่ออกและจ ำหน่ำยแล้ว
ทัง้หมด ตำมที่ระบใุนข้อบงัคบัของบริษัทฯ  
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(ข) หำกข้อจ ำกัดตำมข้อ (ก) ข้ำงต้นมีผลท ำให้ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่เป็นผู้ ไม่มีสญัชำติไทยที่ได้
ด ำเนินกำรใช้สิทธิตำมเง่ือนไขกำรแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิตำมข้อ 5.4 และตำมหลกักำรไมส่ำมำรถ
ใช้สิทธิได้ตำมจ ำนวนที่ระบุในใบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนไม่ว่ำทัง้หมดหรือ
บำงสว่น บริษัทฯ  และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) ขอสงวนสิทธิในกำรสง่เงิน
ที่เหลอืในสว่นท่ีไมส่ำมำรถใช้สทิธิได้คืนให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เป็นผู้ไมม่ีสญัชำติไทยดงักลำ่ว
โดยไมม่ีดอกเบีย้ภำยใน 14 วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิ ทัง้นี ้ตำมวิธีกำรและเง่ือนไขที่ก ำหนดโดย
บริษัทฯ  และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ (ถ้ำมี)  

(ค) ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่เป็นผู้ ไมม่ีสญัชำติไทยจะไมไ่ด้รับกำรชดเชยหรือชดใช้ไมว่ำ่ในรูปแบบใดจำก  
บริษัทฯ และตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) ในกรณีที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิตำมใบส ำคญั
แสดงสิทธิได้โดยมีสำเหตมุำจำกข้อจ ำกดัเร่ืองอตัรำสว่นกำรถือหุ้นของผู้ ไม่มีสญัชำติไทยตำมข้อ (ก) 
ข้ำงต้น  

13. กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธิ 

13.1 กำรแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อก ำหนดสิทธิในเร่ืองที่เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิอยำ่งชดัแจ้ง หรือเร่ืองที่
ต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยหรือหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และ 
ตลำดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมำยอื่นที่เก่ียวข้อง กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือค ำสัง่ที่มีผลบังคับทั่วไปหรือ
ประกำศ หรือข้อบงัคบัของส ำนกังำน ก.ล.ต. ที่เก่ียวข้อง หรือกรณีกำรปรับสทิธิตำมข้อ 6 หรือเร่ืองที่ไมท่ ำให้สทิธิ
ประโยชน์ของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิด้อยลง หรือเร่ืองกำรแก้ไขข้อผิดพลำดที่เห็นได้โดยชัดแจ้ง ให้บริษัทฯ 
กระท ำได้โดยไมต้่องได้รับควำมยินยอมจำกที่ประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิก่อน  

13.2 กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธินอกจำกกรณีตำมข้อ 13.1 ต้องได้รับควำมยินยอมจำกบริษัทฯ และที่
ประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิตำมวิธีกำรท่ีระบไุว้ในข้อ 14.6  

13.3 กำรแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อก ำหนดสทิธิไมว่ำ่กรณีใดๆ ต้องไมข่ดัหรือแย้งกบัข้อก ำหนดตำมประกำศ ทจ. 34/2551 
และเป็นไปตำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ตลอดจนกฎหมำยอื่นที่เก่ียวข้อง เว้นแตจ่ะได้รับ
กำรผอ่นผนั  

13.4 บริษัทฯ และ/หรือ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่สำมำรถเสนอให้แก้ไขข้อก ำหนดสิทธิในเร่ืองกำรขยำยอำยุของ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ อตัรำกำรใช้สทิธิ และรำคำกำรใช้สทิธิ เว้นแตเ่ป็นกรณีกำรปรับสทิธิตำมข้อ 6  

13.5 บริษัทฯ จะด ำเนินกำรแจ้งต่อตลำดหลกัทรัพย์ ส ำนกังำน ก.ล.ต. และนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ให้ทรำบ
ถึงรำยละเอียดกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธิตำมที่กลำ่วในข้อ 13.1 หรือ 13.2 และจะจดัสง่ข้อก ำหนด
สทิธิที่มีกำรแก้ไขเปลีย่นแปลงดงักลำ่วภำยใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีกำรแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อก ำหนดสทิธิมีผลบงัคบั 
และบริษัทฯ จะด ำเนินกำรแจ้งต่อผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิทกุรำยให้ทรำบถึงรำยละเอียดกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ข้อก ำหนดสิทธิตำมที่กลำ่วในข้อ 13.1 หรือ 13.2 ผ่ำนทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลกัทรัพย์ในวนัเดียวกนั
กบัวนัที่บริษัทฯ แจ้งต่อตลำดหลกัทรัพย์ ส ำนกังำน ก.ล.ต. และนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ และจะจดัสง่
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ข้อก ำหนดสิทธิที่มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงดงักลำ่วให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยใน 15 วนันบัแต่วนัที่ได้รับ
กำรร้องขอเป็นหนงัสือจำกผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยตำม
สมควรตำมที่บริษัทฯ ก ำหนด ทัง้นี ้บริษัทฯ จะจดัให้มีกำรเก็บรักษำส ำเนำข้อก ำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง  
ณ ส ำนกังำนใหญ่ของบริษัทฯ  และส ำนกังำนใหญ่ของตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) เพื่อให้ผู้
ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถขอตรวจสอบส ำเนำข้อก ำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ในวนัและเวลำท ำกำร
ของสถำนท่ีดงักลำ่ว 

14. กำรประชุมผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

 กำรเรียกและ/หรือกำรประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ ให้เป็นไปตำมวิธีกำรดงัตอ่ไปนี ้

14.1 บริษัทฯ มีสิทธิเรียกกำรประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิได้ไม่ว่ำในเวลำใดๆ ตำมที่เห็นสมควร แต่บริษัทฯ ต้องจดั
ให้มีกำรประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิเพื่อขอมติในกำรด ำเนินกำรอยำ่งใดอยำ่งหนึง่โดยเร็วภำยใน 30 วนันบัแต ่
วนัเกิดเหตกุำรณ์ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) เมื่อมีเหตุกำรณ์ส ำคัญที่อำจกระทบต่อสิทธิของผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิอย่ำงเป็นนัยส ำคัญ  หรือ
กระทบตอ่ควำมสำมำรถของบริษัทฯ ในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำมข้อก ำหนดสทิธิ หรือ 

(ข) เมื่อบริษัทฯ หรือผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 ของ
จ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิได้มีกำรใช้สิทธิ ประสงค์จะเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ข้อก ำหนดสิทธิตำมข้อ 13 ทัง้นี ้บริษัทฯ และ/หรือผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่มีสิทธิที่จะเสนอขอแก้ไข
เปลีย่นแปลงข้อก ำหนดสทิธิในเร่ืองอตัรำกำรใช้สทิธิ รำคำกำรใช้สทิธิ และอำยขุองใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่ด ำเนินกำรเรียกประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสิทธิที่ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิรวมกนัไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 ของจ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ยงั
มิได้มีกำรใช้สทิธิ ณ ขณะนัน้ สำมำรถด ำเนินกำรเรียกประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิแทนบริษัทฯ ได้ 

14.2 หนงัสอืเชิญประชมุ 

ในกำรเรียกประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ  ไม่ว่ำจะเป็นกำรประชุมเนื่องจำกบริษัทฯ หรือผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สิทธิร้องขอ ให้บริษัทฯ ส่งหนังสือเชิญประชุม (ระบุสถำนที่ที่จะใช้ประชุมโดยต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตัง้
ส ำนกังำนใหญ่ของบริษัทฯ หรือจงัหวดัใกล้เคียงหรือกรุงเทพมหำนคร วนัและเวลำที่จะประชมุ รวมทัง้เร่ืองที่จะ
พิจำรณำในที่ประชมุ) และจดัสง่ให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิทกุรำยทำงไปรษณีย์ ตำมรำยช่ือและที่อยู่ ที่ปรำกฏ
เพื่อเข้ำร่วมประชุม และแจ้งให้นำยทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบ เป็นระยะเวลำไม่น้อยกวำ่ 7 วนัก่อน
วนัประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ  

14.3 กำรมอบฉนัทะ 

ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิอำจแต่งตัง้ผู้ รับมอบฉนัทะให้เข้ำร่วมประชุม และ /หรือออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม 
ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิครำวใดๆ ก็ได้ โดยผู้ รับมอบฉนัทะดงักลำ่วจะต้องยื่นหนงัสอืมอบฉนัทะ (ซึง่ท ำตำมแบบ
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ที่บริษัทฯ  และ/หรือนำยทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิก ำหนด และได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ
พร้อมกับหนงัสือเชิญประชุมแล้ว) ต่อประธำนที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธำนที่ประชุมมอบหมำยก่อนเร่ิมกำร
ประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

14.4 องค์ประชมุ 

ที่ประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะต้องมีผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิและผู้ รับมอบฉันทะจำกผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สิทธิ (ถ้ำมี) ซึ่งถือใบส ำคญัแสดงสิทธิรวมกนัเป็นจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนหน่วยทัง้หมดของ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ยงัไมไ่ด้ใช้สทิธิ เข้ำร่วมประชมุจึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีที่ได้มีกำรเรียกประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้ใด เมื่อลว่งเวลำนดัไปแล้วถึงหนึ่งชัว่โมง แต่จ ำนวน 
ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิซึ่งมำเข้ำร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้ถือว่ำกำรประชุมเป็นอนัระงบัไป ในกรณีที่
กำรประชมุดงักลำ่วจดัขึน้โดยบริษัทฯ   บริษัทฯ จะจดัให้มีกำรประชมุใหมภ่ำยในระยะเวลำไมน้่อยกวำ่ 7 วนัแต่
ไม่เกิน 14 วนั นบัแต่วนัท่ีก ำหนดเป็นวนัประชมุครำวก่อนโดยปฏิบตัิตำมข้อ 14.2  ซึ่งในกำรประชมุครัง้หลงันีไ้ม่
บงัคบัวำ่จะต้องครบองค์ประชมุ 

14.5 ประธำนท่ีประชมุ 

ให้ประธำนกรรมกำร หรือรองประธำนกรรมกำร หรือประธำนกรรมกำรตรวจสอบ หรือกรรมกำรรำยใดรำยหนึ่ง
ของบริษัทฯ  หรือบคุคลที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิคดัเลือก (เรียงตำมล ำดบัในกรณีที่บคุคลก่อนหน้ำไม่เข้ำร่วม
ประชมุ) ท ำหน้ำที่เป็นประธำนของที่ประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

14.6 มติที่ประชมุ 

มติของที่ประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ ให้ถือคะแนนเสียงไมน้่อยกวำ่กึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยใบส ำคญัแสดง
สิทธิทัง้หมดของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือผู้ รับมอบฉันทะที่เข้ำประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และให้มตินัน้ 
มีผลผกูพนัผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิทัง้หมดไมว่ำ่จะได้เข้ำร่วมประชมุหรือไม่ 

ในกำรออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ำกับหน่วยของใบส ำคัญแสดงสิทธิ  
ที่ถืออยู่ โดยใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมี 1 เสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเห็นด้วยและคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 
มีจ ำนวนเทำ่กนั  ให้ประธำนท่ีประชมุมีสทิธิออกเสยีงชีข้ำดเพิ่มขึน้อีก 1 เสยีง 

บริษัทฯ จะด ำเนินกำรแจ้งมติที่ประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิตอ่ตลำดหลกัทรัพย์ภำยในวนัท ำกำรถดัไปนบัแต่ 
วนัประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ รวมทัง้แจ้งต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. และนำยทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
ภำยในระยะเวลำ 15 วนันบัแตว่นัประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

14.7 รำยงำนกำรประชมุ 

บริษัทฯ จะจดัท ำรำยงำนกำรประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยในระยะเวลำไมเ่กิน 14 วนั นบัแต่วนัประชมุผู้
ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ โดยให้ประธำนท่ีประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิในครัง้นัน้ๆ เป็นผู้ลงนำมรับรองรำยงำน
กำรประชมุ และจดัเก็บรำยงำนกำรประชมุไว้กบับริษัทฯ    
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14.8 คำ่ใช้จ่ำยในกำรประชมุ 

บริษัทฯ จะเป็นผู้ รับผิดชอบคำ่ใช้จ่ำยตำมสมควรทัง้หมดที่เกิดขึน้ในกำรจดัประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิทกุครัง้ 

15.   ผลบังคับข้อก ำหนดสิทธิและกฎหมำยที่ใช้บังคับ 

ข้อก ำหนดสิทธินีจ้ะมีผลใช้บงัคบัในวนัที่ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิไปจนถึงวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย โดย
ข้อก ำหนดสทิธินีจ้ะใช้บงัคบัและตีควำมตำมกฎหมำยไทย  

ในกรณีที่มีข้อควำมใดในส่วนที่ 2 ของข้อก ำหนดสิทธิขดัหรือแย้งกบัข้อควำมในส่วนที่ 1 ของข้อก ำหนดสิทธินี ้ 
ให้ข้อควำมในสว่นที่ 1 มีผลใช้บงัคบั และในกรณีที่มีข้อควำมใดๆ ในข้อก ำหนดสิทธินีข้ดัหรือแย้งกบักฎหมำย
หรือประกำศใดๆ ที่มีผลใช้บงัคบักบัใบส ำคญัแสดงสทิธิ ให้ใช้ข้อควำมตำมกฎหมำยหรือประกำศดงักลำ่วบงัคบั
กบัใบส ำคญัแสดงสทิธิแทนข้อควำมของข้อก ำหนดสทิธินี ้ทัง้นี ้เฉพำะในสว่นท่ีขดัหรือแย้งกนันัน้  

 
ผู้ออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรช่ัน (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  

 

 

   (นำยประจกัษ์ ตัง้คำรวคณุ)   
กรรมกำรบริษัท 

 

 

(นำยวนรัชต์ ตัง้คำรวคณุ)  
กรรมกำรบริษัท 

 


