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สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 5 
 

 
ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ 

ของ 
ผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิและผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ที่จะซ้ือหุ้นสามัญคร้ังที่ 3 (NEP-W3) 

 

บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)  
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ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าทีข่องผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิและผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญัทีเ่สนอขาย
ให้แก่ 

ผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) คร้ังที ่3 (NEP-W3) 
 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัออกใหม่ของบริษทั เอน็อีพี อสงัหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 
3 (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ” หรือ “NEP-W3”) ออกโดยบริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) (“ผู้
ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ” หรือ “บริษัท”) ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2559  เม่ือวนัท่ี  2 กนัยายน 2559 ทั้งน้ีผู ้
ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิจะไดรั้บสิทธิตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ โดยผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบสาํคญั
แสดงสิทธิจะตอ้งผูกพนัตามขอ้กาํหนดสิทธิทุกประการ และให้ถือว่าผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิไดรั้บทราบและเขา้ใจ
ขอ้กาํหนดต่างๆ ในขอ้กาํหนดสิทธิเป็นอยา่งดีแลว้ ทั้งน้ีผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิจะจดัให้มีการเก็บรักษาสาํเนาขอ้กาํหนด
สิทธิไว ้ณ สาํนกังานใหญ่ของบริษทั เพ่ือให้ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิขอตรวจสอบสาํเนาขอ้กาํหนดสิทธิและสัญญาต่างๆ 
ไดใ้นวนัและเวลาทาํการของผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิ หรือสามารถดูขอ้กาํหนดสิทธิไดจ้ากเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย www.set.or.th 
 
ค าจ ากดัความ 
คาํและขอ้ความต่างๆท่ีใชอ้ยูใ่นขอ้กาํหนดสิทธิใหมี้ความหมายดงัต่อไปน้ี 

ขอ้กาํหนดสิทธิ หมายถึง ขอ้กาํหนดว่าดว้ยสิทธิและหน้าท่ีของบริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยแ์ละ
อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และผูถื้อใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามัญของ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย ์และอุตสาหกรรม จํากัด 
(มหาชน) คร้ังท่ี 3 (NEP-W3)ฉบบัน้ี ท่ีจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัเดิมของ
บริษทั 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
หรือ NEP-W3 

หมายถึง ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย ์
และอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 3 ชนิดระบุช่ือผูถื้อและโอนเปล่ียน
มือได ้ท่ีจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัเดิมของบริษทัฯ 

ใบแทนใบสาํคญัแสดง
สิทธิ 

หมายถึง ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออกโดยบริษัท  ศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์
(ประเทศไทย) จาํกดั เพ่ือใชแ้ทนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษทั เอน็อีพี อสงัหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั หรือ ผูอ้อก
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

หมายถึง บริษทั เอน็อีพี อสงัหาริมทรัพย ์และอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

ผูถื้อใบสาํคญัแสดง
สิทธิ 

หมายถึง ผูท้รงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท เอ็นอีพี 
อสงัหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) และให้รวมถึงผูท้รงสิทธิ
ในใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทเอ็นอีพี 
อสงัหาริมทรัพย ์และอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

วนัทาํการ หมายถึง วนัท่ีธนาคารพาณิชยเ์ปิดทาํการตามปกติในกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงไม่ใช่วนั
เสาร์ หรือวนัอาทิตย ์  หรือวนัอ่ืนใดท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้
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1.  รายละเอยีดของใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้น 

1.1. สรุปลกัษณะส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้น 

เป็นวนัหยดุของธนาคารพาณิชย ์
ประกาศ ทจ. 34/2551 หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 34/2551 เร่ือง การขออนุญาต 

และการอนุญาตใหเ้สนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นท่ีออกใหม่ และ
หุน้ท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

สาํนกังาน ก.ล.ต. หมายถึง สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ หมายถึง ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ หมายถึง บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
วนัท่ีออกใบสาํคญั
แสดงสิทธิ 

หมายถึง วนัท่ี 16 กนัยายน 2559 

วนักาํหนดการใชสิ้ทธิ
คร้ังแรก 

หมายถึง วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2559 

วนักาํหนดการใชสิ้ทธิ
คร้ังสุดทา้ย 

หมายถึง วนัท่ี 13 กนัยายน 2562 

ระยะเวลาการแจง้ความ
จาํนงในการใชสิ้ทธิ 

หมายถึง ระยะเวลาท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิซ่ึงประสงคจ์ะใชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้นของ
บริษทัโดยจะตอ้งแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ใน
ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ในทุกวนัทําการของบริษัท ภายใน
ระยะเวลา 7 วนั ก่อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง ยกเวน้ระยะเวลา
แจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยซ่ึงผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถ
แจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิภายใน 15 วนั ก่อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ัง
สุดทา้ย 

ประเภทหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย : ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย ์
และอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 3 (NEP-W3) 

ชนิดของใบสาํคญัแสดงสิทธิ : ชนิดระบุช่ือผูถื้อ และสามารถเปล่ียนมือได ้
อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ : 3 ปี นบัจากวนัท่ีออกเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิซ่ึงตรงกบัวนัท่ี 16 

กนัยายน 2559 
จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ี
เสนอขาย 

: 482,759,167 หน่วย 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีสาํรองไวเ้พื่อ
การใชสิ้ทธิ 

: 482,759,167 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
33.33 ของจาํนวนหุ้นท่ีเรียกชาํระแลว้ทั้ งหมดของบริษทั ณ วนัท่ี 27 
กรกฏาคม 2559 ท่ีเท่ากบัจาํนวน 1,448,277,501 หุน้  

วธีิการเสนอขาย : จดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัในอตัราส่วนหุ้นสามญัเดิม 2 หุ้นต่อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในกรณีมีเศษให้ปัดท้ิง ทั้งน้ีท่ีประชุมวิสามญัผู ้
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ถือหุน้คร้ังท่ี 1/2559  เม่ือวนัท่ี  2 กนัยายน 2559ไดก้าํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมี
สิทธิในการจองซ้ือ NEP-W3 (Record Date) ในวนัท่ี 12 กนัยายน 2559 และ
ใหร้วบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอน
หุน้ในวนัท่ี 13 กนัยายน 2559 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0.00 บาทต่อหน่วย (ศูนยบ์าทต่อหน่วย) 
วนัจองซ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิ : วนัท่ี 26 – 30 กนัยายน 2559 (รวม 5 วนัทาํการ) 
อตัราใชสิ้ทธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่ได ้1 

หุน้ เวน้แต่จะมีการปรับสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 
ราคาใชสิ้ทธิ : 0.55 บาทต่อหุ้น (ห้าสิบห้าสตางค์ต่อหุ้น) เวน้แต่จะมีการปรับสิทธิตาม

เง่ือนไขการปรับสิทธิ 
ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ : ทุกวนัท่ี 15 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน และธนัวาคม ของแต่ละปี

ตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 3 ยกเวน้การใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยจะ
สามารถใชสิ้ทธิไดใ้นวนัท่ีใบสาํคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 มีอายคุรบ 3 ปี หาก
วนัดงักล่าวไม่ตรงกบัวนัทาํการของบริษทัฯ ให้เล่ือนวนักาํหนดใชสิ้ทธิเป็น
วนัทาํการสุดทา้ยก่อนหนา้วนักาํหนดการใชสิ้ทธิดงักล่าว 

ระยะเวลาแจง้ความจาํนงในการ
ใชสิ้ทธิ 

: ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิในการซ้ือหุน้สามญัของบริษทั
จะตอ้งแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทั ในระหวา่งเวลา 
9.00 น. ถึง 15.30 น. ในทุกวนัทาํการของบริษทั ภายในระยะเวลา 7 วนั ก่อน
วนักาํหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง ยกเวน้ระยะเวลาแจง้ความจาํนงในการ
ใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยซ่ึงผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถแจง้ความจาํนงในการ
ใชสิ้ทธิภายใน 15 วนั ก่อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 

ตลาดรองของใบสาํคญัแสดง
สิทธิ 

: บริษทัจะนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

ตลาดรองของหุน้สามญัท่ีเกิดจาก
การใชสิ้ทธิ 

: บริษทัจะนาํหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

สรุปผลกระทบต่อผูถื้อหุน้จาก
การออกเสนอขายใบสาํคญัแสดง
สิทธิในคร้ังน้ี (Dilution Effect) 

: แบ่งออกเป็น 3 กรณี ดงัน้ี 
1. ผู้ ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นท้ัง
จ านวนและใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นตามใบส าคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 3 ท้ัง
จ านวน 
จะไม่เกิดผลกระทบดา้นราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) และไม่เกิดผล
กระทบต่อส่วนแบ่งกําไรหรือสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุ้นเดิม (Control 
Dilution) 
2. ผู้ ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นท้ัง
จ านวนแต่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิอ่ืนเป็นผู้ ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 3 ท้ังจ านวน 
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1.2.  การใช้สิทธิและเง่ือนไขการใช้สิทธิ 
 
1.2.1. วนักาํหนดการใชสิ้ทธิ 
ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ได้ทุกวนัท่ี 15 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน 
กนัยายน และธนัวาคม ของแต่ละปี ตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ ทั้งน้ี วนักาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังแรกจะตรง
กบั วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2559 และวนักาํหนดการใชสิ้ทธิวนัสุดทา้ยจะตรงกบัวนัท่ี 13 กนัยายน 2562 ในกรณีท่ีวนั
กาํหนดการใชสิ้ทธิตรงกบัวนัหยดุทาํการของบริษทั ใหเ้ล่ือนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิเป็นวนัทาํการสุดทา้ยก่อนหนา้
วนักาํหนดการใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นๆ 
 
 
 

จะไม่เกิดผลกระทบดา้นราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) แต่มีผลกระทบ
ต่อส่วนแบ่งกาํไรหรือสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุ้นเดิม (Control Dilution) 
ลดลงร้อยละ 16.67 
3.ผู้ ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นท้ัง
จ านวนโดยผู้ถือหุ้นเดิมอ่ืนใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นเกินสิทธิและไม่มีหุ้นเหลือและ
ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิอ่ืนเป็นผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นตามใบส าคัญแสดง
สิทธิ คร้ังท่ี 3 ท้ังจ านวน 
จะก่อใหเ้กิดผลกระทบดา้นราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ลดลงร้อยละ 
7.60 และมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไรหรือสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุ้นเดิม 
(Control Dilution) ลดลงร้อยละ 50.00 
 

เง่ือนไขอ่ืน : ใหค้ณะกรรมการบริษทัและ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการ
ผู ้จัดการหรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการบริหารหรือ
กรรมการผูจ้ดัการมอบหมายเป็นผูมี้อาํนาจในการกาํหนดและเปล่ียนแปลง
หลกัเกณฑเ์ง่ือนไขและรายละเอียดต่างๆในการออกและเสนอขายใบสาํคญั
แสดงสิทธิ คร้ังท่ี 3 ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควรและภายใตข้อบอาํนาจท่ี
กฎหมายกาํหนดอาทิการจดัสรรและวนัออกเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ 
คร้ังท่ี 3 เป็นตน้รวมทั้งมีอาํนาจดาํเนินการต่างๆ อนัจาํเป็นและสมควรอนั
เก่ียวเน่ืองกบัการออกเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 3 ไดทุ้กประการ
ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงการติดต่อ จดัทาํหรือ ส่งมอบซ่ึงเอกสารต่างๆ ท่ี
จาํเป็นหรือเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 3 
และการนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 3 เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตลอดจนดาํเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งอ่ืน 
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1.2.2 การใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั 
ในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัแต่ละคร้ังผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัทั้งหมด
หรือบางส่วนได ้
 
1.2.3. ระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ 
ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิในการซ้ือหุน้สามญัของบริษทั จะตอ้งแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ
ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัตามวิธีการท่ีระบุไวใ้นขอ้ 1.3 ระหวา่งเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ในทุกวนัทาํการของ
บริษทั ภายในระยะเวลา 7 วนัก่อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง ยกเวน้ระยะเวลาแจง้ความจาํนงในการใช้
สิทธิคร้ังสุดทา้ยซ่ึงผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจาํนงในการใชสิ้ทธิภายใน 15 วนั ก่อนวนั
กาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 
บริษทัจะไม่มีการปิดสมุดทะเบียนเพ่ือพกัการโอนสิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ ยกเวน้กรณีดงัน้ี 
1) ในการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย บริษทัจะปิดสมุดทะเบียน 21 วนัก่อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย และตลาด
หลกัทรัพยฯ์ จะทาํการข้ึนเคร่ืองหมาย SP (ห้ามการซ้ือขาย) ล่วงหนา้ 2 วนัทาํการก่อนวนัปิดสมุดทะเบียน (ใน
กรณีท่ีวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนสิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิตรงกบัวนัหยดุทาํการใหเ้ล่ือนวนัปิดสมุดทะเบียน
เป็นวนัทาํการก่อนหนา้) 
2) ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ บริษทัอาจปิดสมุดทะเบียนเพ่ือกาํหนดสิทธิของผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดงักล่าว และจดัส่งหนงัสือเชิญ
ประชุมใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
บริษทัจะแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัระยะเวลาแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ วนักาํหนดการใชสิ้ทธิ อตัราการใชสิ้ทธิ 
ราคาการใชสิ้ทธิ พร้อมทั้งสถานท่ีใชสิ้ทธิ ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยฯ์ (SETSMART / 
ELCID) ให้ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทราบอยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนระยะเวลาแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิในแต่ละ
คร้ัง สาํหรับการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย บริษทัจะส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิตามรายช่ือท่ี
ปรากฏอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิภายใน 7 วนัหลงัวนัปิดสมุดทะเบียน 

 
1.2.4. นายทะเบียนของใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท:์ 02-009-9000 
โทรสาร: 02-009-9991 
Website: www.tsd.co.th 

 
นายทะเบียนของใบสําคญัแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบียนผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิซ่ึงในสมุด
ทะเบียนจะตอ้งประกอบดว้ย ช่ือและนามสกลุ สญัชาติและท่ีอยูข่องผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิและรายละเอียดอ่ืนๆ 
ท่ีศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ะกาํหนด ในกรณีขอ้มูลไม่ตรงกนั จะถือว่าขอ้มูลท่ีปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ดงันั้น ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิมีหนา้ท่ีในการแจง้ขอเปล่ียนแปลง หรือ
แกไ้ขรายละเอียดขอ้ผิดพลาดในการลงบนัทึกสมุดทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิต่อนายทะเบียนโดยตรง ทั้งน้ี 
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บริษทัขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนนายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยจะแจง้การเปล่ียนแปลงดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อ
ใบสําคัญแสดงสิทธิทราบถึงการเปล่ียนแปลงดังกล่าวผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
(SETSMART / ELCID) และแจง้ให้สาํนกังาน กลต. ทราบภายใน 15 วนั รวมทั้งบริษทัจะดาํเนินการจดัส่งการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวใหก้บัผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทางไปรษณียล์งทะเบียนดว้ย 

 
1.3  วธีิการและสถานทีต่ดิต่อในการใช้สิทธิ 

สถานท่ีติดต่อในการใชสิ้ทธิ คือ 
บริษทั เอน็อีพี อสงัหาริมทรัพย ์และอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 
เลขท่ี 41 ซอย5 (ราชครู) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท ์0-2271-4213-6 โทรสาร 0-2271-4416 

 
ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบริษทัมีการเปล่ียนแปลงสถานท่ีติดต่อในการใชสิ้ทธิ บริษทัจะแจง้รายละเอียดใหก้บัผูถื้อใบสาํคญั
แสดงสิทธิทราบผา่นระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยฯ์ (SETSMART / ELCID) ต่อไป 
 
ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถขอรับแบบแสดงความจาํนงการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัได ้ณ สถานท่ี
ติดต่อในการใชสิ้ทธิ และ/หรือบริษทัหลกัทรัพยทุ์กแห่ง หรือดาวน์โหลดจากเวบ็ไซตข์องบริษทั www.nep.co.th 
ไดใ้นระหวา่งระยะเวลาแสดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิ 
 
(ก) กรณีท่ีใบสาํคญัแสดงสิทธิอยูใ่นระบบไร้ใบหุน้ (Scripless System) ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีตอ้งการใชสิ้ทธิ

ตอ้งแจง้ความจาํนงและกรอกแบบคาํขอเพื่อขอถอนใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบสําคญั
แสดงสิทธิตามท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ กาํหนด โดยยื่นต่อบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ทาํหน้าท่ีเป็นนายหน้าซ้ือขาย
หลกัทรัพย ์(Broker) ของตน และบริษทัหลกัทรัพยด์งักล่าวจะดาํเนินการแจง้กบัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยเ์พ่ือขอ
ถอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ หรือใหอ้อกใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิเพื่อนาํไปใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการยืน่ใช้
สิทธิซ้ือหุน้สามญักบับริษทัหรือตวัแทนเพ่ือดาํเนินการใชสิ้ทธิตามท่ีระบุไวข้า้งตน้ 

(ข) ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั จะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขการแจ้งความจาํนงใน
การใชสิ้ทธิ โดยกรอกรายละเอียดและลงลายมือช่ือในใบแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัและให้
นาํส่งใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิพร้อมกบัใบแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น
สามญัแก่บริษทัพร้อมกบัชาํระเงินตามจาํนวนท่ีใชสิ้ทธิ โดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ จะตอ้งปิดอากรแสตมป์
ใหถู้กตอ้งตามบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายรัษฎากรวา่ดว้ยอากรแสตมป์ หรือขอ้บงัคบัหรือกฎหมายต่างๆ 
ท่ีใชบ้งัคบัเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัดว้ย (ถา้มี) 
เอกสารและหลกัฐานท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิตอ้งส่งมอบใหแ้ก่บริษทั มีดงัน้ี 
1. ใบแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัท่ีไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งชดัเจน และครบถว้นแลว้ทุกรายการ 
2. ใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิตามแบบท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์กาํหนด ท่ีระบุวา่ผูถื้อนั้น

มีสิทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิตามจาํนวนท่ีระบุอยูใ่นใบแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั 
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3. ชาํระเงินตามจาํนวนในการใชสิ้ทธิท่ีระบุในใบแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั โดยผูถื้อใบสาํคญั
แสดงสิทธิท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัจะตอ้งชาํระเป็นเงินโอน เช็ค แคชเชียร์เช็คดร๊าฟท์ ตัว๋แลกเงิน
ธนาคาร หรือคาํ สั่งจ่ายเงินธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บไดใ้นเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 2 วนัทาํการนบั
จากวนักาํหนดการใช้สิทธิในแต่ละคร้ัง และขีดคร่อมสั่งจ่าย “บมจ. เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยแ์ละ
อุตสาหกรรม เพ่ือใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของใบสาํคญัแสดงสิทธิ ” หรือโอนเงินสดเขา้ช่ือบญัชี “บมจ. เอน็อีพี 
อสงัหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม เพ่ือใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของใบสาํคญัแสดงสิทธิ” บญัชีเลขท่ี 127-314-
8575 ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขา ซอยอารี พร้อมนาํส่งสาํเนาใบนาํฝากเงิน (Pay-in) ฉบบัจริง
ให้แก่บริษทั และโปรดระบุช่ือ นามสกุล และเบอร์โทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อไดไ้วด้า้นหลงัเช็ค แคชเชียร์ 
เช็ค ดร๊าฟท ์ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือใบนาํฝากเงิน 

4. หลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิ พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้งทุกฉบบั ดงัน้ี 
4.1 บุคคลสญัชาติไทย สาํเนาบตัรประชาชน 
4.2 บุคคลต่างดา้ว สาํเนาหนงัสือเดินทาง 
4.3 นิติบุคคลในประเทศ สาํเนาหนงัสือรับรองบริษทัท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชยไ์ม่เกิน 6 เดือนก่อนวนั

กาํหนดการใชสิ้ทธิ และเอกสารหลกัฐานของผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือตาม 4.1 หรือ 4.2 
4.4 นิติบุคคลต่างประเทศ สาํเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public ท่ีออกไม่เกิน 6 เดือนก่อน

วนักาํหนดการใชสิ้ทธิ และเอกสารหลกัฐานของผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือตาม 4.1 หรือ 4.2 
(ค) จาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีขอใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัจะตอ้งเป็นจาํนวนเตม็เท่านั้น โดยอตัราการใช้

สิทธิเท่ากบัใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุน้สามญั เวน้แต่จะมีการปรับสิทธิตามขอ้ 1.4 
(ง) หากบริษทัไดรั้บใบสาํคญัแสดงสิทธิ หรือจาํนวนเงินไม่ครบตามท่ีระบุในใบแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิซ้ือ

หุน้สามญั หรือบริษทัตรวจสอบไดว้า่ขอ้ความท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิกรอกลงในใบแจง้ความจาํนงในการ
ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญันั้นไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้งหรือมีอากรแสตมป์ไม่ครบถว้นถูกตอ้งตามขอ้บงัคบัและ
กฎหมายต่างๆ ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิจะตอ้งทาํการแก้ไขให้ถูกตอ้งหรือชาํระเงินให้ครบถว้นภายใน
ระยะเวลาแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิคร้ังนั้นๆ หากผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไม่ทาํการแกไ้ขให้ถูกตอ้งภายใน
ระยะเวลาแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิคร้ังนั้นๆ บริษทัจะถือวา่การแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นส้ิน
สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิและจะส่งเงินท่ีบริษทัไดรั้บไว ้ พร้อมกับใบสําคญัแสดงสิทธิคืนให้แก่ผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับภายใน 14 วนันบัจากวนักาํหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง
โดยไม่มีดอกเบ้ีย ในกรณีท่ีผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิชาํระเงินในการใชสิ้ทธิไม่ครบถว้น บริษทัมีสิทธิท่ีจะ
ดาํเนินการประการใดประการหน่ึงต่อไปน้ีแลว้แต่บริษทัจะเห็นสมควร 
1. ถือวา่จาํนวนหุน้สามญัท่ีจองซ้ือมีจาํนวนเท่ากบัจาํนวนท่ีพึงจะไดรั้บตามจาํนวนเงินในการใชสิ้ทธิซ่ึงบริษทั

ไดรั้บชาํระไวจ้ริงตามราคาการใชสิ้ทธิในขณะนั้น หรือ 
2. ใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิชาํระเงินเพ่ิมเติมตามจาํนวนท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิให้ครบถว้นภายในระยะเวลา

แจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิในคร้ังนั้น หากบริษทัไม่ไดรั้บเงินครบตามจาํนวนในการใชสิ้ทธิภายใน
ระยะเวลาดงักล่าว บริษทัจะถือวา่การแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นส้ินสภาพลงโดยไม่มีการใช้
สิทธิ 
สําหรับการแสดงความจาํนงการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย บริษทัจะแจง้ให้ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิชาํระเงิน
เพ่ิมเติมตามจาํนวนท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิให้ครบถว้นภายในระยะเวลาแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิในคร้ัง
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นั้น หากบริษทัไม่ไดรั้บเงินครบตามจาํนวนในการใชสิ้ทธิภายในระยะเวลาดงักล่าวบริษทัจะถือวา่จาํนวน
หุน้สามญัท่ีจองซ้ือมีจาํนวนเท่ากบัจาํนวนท่ีพึงจะไดรั้บตามจาํนวนเงินในการใชสิ้ทธิซ่ึงบริษทัไดรั้บชาํระ
ไวจ้ริงตามราคาการใชสิ้ทธิในขณะนั้น 
ในกรณีตามขอ้ 2. บริษทัจะส่งเงินท่ีไดรั้บไวโ้ดยไม่มีดอกเบ้ียและใบสาํคญัแสดงสิทธิซ่ึงบริษทัถือวา่ไม่มี
การใชสิ้ทธิดงักล่าว หรือในกรณีตามขอ้ 1. บริษทัจะส่งใบสาํคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือในกรณีท่ีบริษทัถือ
วา่มีการใชสิ้ทธิเพียงบางส่วนคืนให้กบัผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับภายใน 14 
วนันบัจากวนักาํหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง อยา่งไรก็ดี ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่มีการใชสิ้ทธิดงักล่าว 
ยงัมีผลใชไ้ดต้่อไปจนถึงวนักาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 

(จ) เม่ือผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขการแจง้ความจาํนงการใช้
สิทธิซ้ือหุน้สามญั กล่าวคือ ไดส่้งมอบทั้งใบสาํคญัแสดงสิทธิ ใบแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั และ
ชาํระเงินค่าจองซ้ือหุน้สามญัถูกตอ้งและครบถว้นสมบูรณ์ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะไม่สามารถเพิกถอนการ
ใชสิ้ทธิได ้เวน้แต่จะไดรั้บหนงัสือยนิยอมจากบริษทั 

(ฉ) เม่ือพน้กาํหนดวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยแลว้ แต่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิยงัมิไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขของการใช้
สิทธิท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งครบถว้น ให้ถือวา่ใบสาํคญัแสดงสิทธินั้นๆ ส้ินสภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ และผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิจะใชสิ้ทธิไม่ไดอี้ก 

(ช) จาํนวนหุ้นสามญัท่ีจะออกเม่ือมีการใชสิ้ทธิ จะคาํนวณโดยการนาํจาํนวนเงินในการใชสิ้ทธิซ่ึงผูถื้อใบสาํคญั
แสดงสิทธิไดช้าํระตามท่ีกล่าวขา้งตน้ หารดว้ยราคาการใชสิ้ทธิในขณะท่ีมีการใชสิ้ทธินั้นโดยบริษทัจะออก
หุน้สามญัเป็นจาํนวนเต็มไม่เกินจาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีขอใชสิ้ทธิ คูณดว้ยอตัราการใชสิ้ทธิ
ภายหลงัจากการปรับอตัราการใชสิ้ทธิตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 1.4 (ถา้มี) หากมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิและ/
หรืออตัราการใชสิ้ทธิตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 1.4 แลว้ ทาํใหมี้เศษเหลืออยูจ่ากการคาํนวณดงักล่าว บริษทัจะไม่
นาํเศษดงักล่าวมาคิดคาํนวณและจะชาํระเงินท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิดงักล่าวคืนให้แก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ
ภายใน 14 วนันบัจากวนัถดัจากวนักาํหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง โดยไม่มีดอกเบ้ีย 

(ซ) การจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้ภายหลงัจากวนักาํหนดการใชสิ้ทธิแต่ละคร้ัง บริษทัจะยื่นขอจด
ทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้ของบริษทั ต่อกระทรวงพาณิชยต์ามจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกใหม่สาํหรับ
การใชสิ้ทธิในคร้ังนั้น ภายใน 14 วนันบัตั้งแต่วนักาํหนดใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง และบริษทัจะดาํเนินการจด
ทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีไดใ้ชสิ้ทธิเขา้เป็นผูถื้อหุ้นสามัญของบริษทัในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นตาม
จาํนวนหุน้สามญัท่ีคาํนวณไดจ้ากการใชสิ้ทธิในคร้ังนั้น 

(ฌ) บริษทัจะส่งคืนใบสาํคญัแสดงสิทธิส่วนท่ียงัมิไดใ้ชสิ้ทธิ (ถา้มี) และเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเงินตามจาํนวน
เงินท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิและเงินค่าภาษีท่ีจ่ายเกิน (ถา้มี) โดยไม่มีดอกเบ้ียให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ให้แก่ผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิทางไปรษณียล์งทะเบียน ตามท่ีอยูท่ี่ปรากฏอยูใ่นใบแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิ ภายใน 14 
วนั นบัจากวนักาํหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง โดยบริษทัจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือเสียหายอยา่ง
ใดท่ีอาจเกิดข้ึนเน่ืองจากการส่งใบหุน้สามญั ใบสาํคญัแสดงสิทธิ หรือเช็คทางไปรษณียด์งักล่าว 
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1.4  เง่ือนไขการปรับสิทธิ 
 
1.4.1 บริษทัตอ้งดาํเนินการปรับราคาการใชสิ้ทธิ และอตัราการใชสิ้ทธิตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิเม่ือเกิด
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงดงัต่อไปน้ี 
(ก) เม่ือบริษทัเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัของบริษทั อนัเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้น

สามญัท่ีไดอ้อกแลว้ของบริษทั 
บริษทัจะปรับราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิอนัเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นสามญัท่ี
ออกแลว้ของบริษทั โดยจะมีผลบงัคบัทนัทีนับตั้งแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญั
ของบริษัทเพื่อให้ผู ้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้รับหุ้นตามจํานวนท่ีคํานวณได้ตามสูตรและประเภท
เช่นเดียวกบัหุน้สามญัของบริษทัท่ีออกภายหลงัจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 
1. ราคาการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงัน้ี 

 
 

 
 

2. อตัราการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงัน้ี 
 

 
 

โดยท่ี 
Price 0   คือ  ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
Ratio 1   คือ  อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
Ratio 0   คือ  อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
Par 1   คือ  มูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัหลงัการเปล่ียนแปลง 
Par 0   คือ  มูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัก่อนการเปล่ียนแปลง 
 

(ข) เม่ือบริษทัจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั การเปล่ียนแปลงราคาการใช้
สิทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุน้สามญัไม่มีสิทธิในการรับหุ้นปันผล (วนั
แรกท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ประกาศข้ึนเคร่ืองหมาย XD) 

1. ราคาการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงัน้ี 
 
 
 
 

2. อตัราการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงัน้ี 
 

Price 1 =  Price 0 x [Par 1] 
                                     [Par 0] 

Ratio 1 = Ratio 0 x [Par 0] 
       [Par 1] 

Price 1 =  Price 0 x [ A1 ]        
  [A1 + B1] 

Ratio 1 = Ratio 0 x [A1 + B1]  
                                  [ A1 ] 
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โดยท่ี 
Price 1   คือ  ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
Price 0   คือ  ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
Ratio 1   คือ  อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
Ratio 0   คือ  อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
A1    คือ  จาํนวนหุน้สามญัท่ีไดเ้รียกชาํระเตม็มูลค่าแลว้ ณ วนัก่อนปิด

สมุด 
ทะเบียนผูถื้อหุน้สามญัเพื่อสิทธิการรับหุน้ปันผล 

B1   คือ  จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกใหม่ในรูปแบบของหุน้สามญัปันผล 
 

(ค) เม่ือบริษทัเสนอขายหุน้สามญัต่อผูถื้อหุน้เดิมและ/หรือประชาชนทัว่ไปและ/หรือบุคคลเฉพาะเจาะจงในราคา
เฉล่ียต่อหุน้ของหุน้สามญัท่ีออกใหม่ท่ีคาํนวณไดต้ํ่ากวา่ “ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทั” เกินกวา่ร้อยละ 
10 
การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสามญัจะ
ไม่ไดรั้บสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ ประกาศข้ึนเคร่ืองหมาย XR) 
สาํหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้ผูถื้อหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัท่ี
ออกใหม่แก่ประชาชนทัว่ไปและ/หรือบุคคลเฉพาะเจาะจงแลว้แต่กรณี 
ในกรณีดงักล่าวขา้งตน้ ใหเ้ปรียบเทียบราคาเฉล่ียต่อหุน้ของหุน้สามญัท่ีออกใหม่กบัราคาตลาดของหุ้นสามญั
โดยใชฐ้านของมูลค่าหุน้ท่ีตราไวใ้หเ้ท่ากนั 
ราคาเฉล่ียต่อหุน้ของหุน้สามญัท่ีออกใหม่คาํนวณไดจ้ากจาํนวนเงินทั้งส้ินท่ีบริษทัจะไดรั้บจากการเสนอขาย
หุน้หกัดว้ยค่าใชจ่้าย (ถา้มี) หารดว้ยจาํนวนหุน้สามญัทั้งส้ินท่ีออกใหม่ในคร้ังน้ี “ราคาตลาดของหุน้สามญัของ
บริษทั” ไดก้าํหนดไวเ้ท่ากบั “ราคาตลาดเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัของบริษทั” โดยท่ี “ราคาตลาดเฉล่ีย
ถ่วงนํ้ าหนกัของหุน้สามญัของบริษทั”หมายถึง มูลค่าการซ้ือขายหุน้สามญัทั้งหมดของบริษทั หารดว้ยจาํนวน
หุน้สามญัของบริษทัท่ีมีการซ้ือขายทั้งหมดท่ีทาํการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ในระหวา่งระยะเวลา 7 วนัทาํ
การ (วนัท่ีเปิดทาํการซ้ือขายของตลาดหลกัทรัพยฯ์) ติดต่อกนัก่อนวนัท่ีใชใ้นการคาํนวณ 
ในกรณีท่ีไม่สามารถหา “ราคาตลาดหุ้นสามญัของบริษทั” เน่ืองจากหุ้นสามญัของบริษทัไม่มีการซ้ือขายใน
ช่วงเวลาดงักล่าว บริษทัจะทาํการกาํหนดราคายติุธรรมเพ่ือใชใ้นการคาํนวณแทน  
คาํวา่ “วนัท่ีใชใ้นการคาํนวณ” หมายถึง วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสามญัจะไม่ไดรั้บสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัท่ี
ออกใหม่ สาํหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม (Right Issue) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขาย
หุน้สามญัท่ีออกใหม่แก่ประชาชนทัว่ไป สาํหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไปและ/หรือบุคคล
เฉพาะเจาะจง แลว้แต่กรณี 
ในกรณีท่ีเม่ือมีการเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่พร้อมกนัมากกว่าหน่ึงราคาการเสนอขาย ในเง่ือนไขท่ี
จะตอ้งจองซ้ือดว้ยกนั ใหน้าํราคาเฉล่ียทั้งสองราคา และจาํนวนหุน้ท่ีออกใหม่ทั้งหมดมาคาํนวณราคาเฉล่ียต่อ
หุน้ของหุน้สามญัท่ีออกใหม่ แต่ในกรณีท่ีการเสนอขายพร้อมกนัดงักล่าวไม่อยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขท่ีจะตอ้งจองซ้ือ
ดว้ยกนั ให้นาํจาํนวนหุ้นและราคาเสนอขายของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ท่ีตํ่ากวา่ราคาตลาดของหุ้นสามญัของ
บริษทัเกินกวา่ร้อยละ 10 มาคาํนวณการเปล่ียนแปลงเท่านั้น 
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1. ราคาการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงัน้ี 
 
 
 

 
2. อตัราการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงัน้ี 
 
 

 
 

โดยท่ี 
Price 1   คือ  ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
Price 0   คือ  ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
Ratio 1   คือ  อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
Ratio 0   คือ  อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
MP   คือ  “ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทั” 
A2                           คือ  จาํนวนหุ้นสามญัท่ีไดเ้รียกชาํระเต็มมูลค่าแลว้ ณ วนัก่อนปิด  

สมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นและ/หรือก่อนวนัแรกของการเสนอขาย
หุ้นสามัญท่ีออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไปและ/หรือบุคคล
เฉพาะเจาะจง แลว้แต่กรณี 

 
B2                          คือ  จาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ ทั้ งท่ีเสนอขายแก่ผูถื้อหุ้นเดิม 

และ /หรือเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปและ /หรือบุคคล
เฉพาะเจาะจง แลว้แต่กรณี 

B2X                       คือ  จาํนวนเงินท่ีจะไดรั้บหักดว้ยค่าใชจ่้าย (ถา้มี) จากหุ้นสามญัท่ี
ออกใหม่ ทั้งการเสนอขายให้ผูถื้อหุ้นเดิมและ/หรือเสนอขายแก่
ประชาชนทัว่ไปและ/หรือบุคคลเฉพาะเจาะจง แลว้แต่กรณี 

 
(ง) เม่ือบริษทัเสนอขายหลกัทรัพยอ์อกใหม่ใดๆ ให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมและ/หรือประชาชนทัว่ไปและ/หรือบุคคล

เฉพาะเจาะจง โดยหลกัทรัพยน์ั้นให้สิทธิแก่ผูถื้อหลกัทรัพยใ์นการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสามญั 
หรือใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั เช่น หุ้นกูแ้ปลงสภาพ ใบสาํคญัแสดงสิทธิ หรือหน้ีสินอ่ืนใดท่ีให้สิทธิในการ
แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของบริษทั โดยราคาเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับสิทธิดงักล่าว
ตํ่ากวา่ “ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทั” เกินกวา่ร้อยละ 10 
การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสามญัจะ
ไม่ไดรั้บการใชสิ้ทธิในการจองซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ใดๆ ท่ีใหสิ้ทธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสามญั 
หรือใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ประกาศข้ึนเคร่ืองหมาย XR) สาํหรับกรณีท่ีเป็น

Price 1 =  Price 0 x [(A2 x MP) + B2X] 
            [MP (A2 + B2)] 

Ratio 1 = Ratio 0 x [MP (A2 + B2)] 
     [(A2 x MP) + B2X] 
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การเสนอขายให้ผูถื้อหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพยอ์อกใหม่ใดๆ ท่ีให้
สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุน้สามญัแก่ประชาชนทัว่ไปและ/หรือบุคคลเฉพาะเจาะจง แลว้แต่กรณี 
ราคาเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่คาํนวณไดจ้ากจาํนวนเงินท่ีไดรั้บจากการออกหลกัทรัพยใ์ดๆ ท่ีมี
สิทธิในการแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุน้สามญั หรือใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการ
ออกหลกัทรัพยน์ั้น (ถา้มี) รวมกบัเงินท่ีจะไดรั้บจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญันั้นถา้มีการใชสิ้ทธิทั้งหมดหาร
ดว้ยจาํนวนหุน้ทั้งส้ินท่ีตอ้งออกใหม่เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธินั้น 
ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท  และฐานของมูลค่าหุ้นท่ีตราไวซ่ึ้งจะใช้เปรียบเทียบให้ใช้และมี
ความหมายเช่นเดียวกบั รายละเอียดในขอ้ (ค) ขา้งตน้ 
คาํวา่ “วนัท่ีใชใ้นการคาํนวณ” หมายถึง วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสามญัจะไม่ไดรั้บสิทธิในการจองซ้ือหลกัทรัพยท่ี์
ออกใหม่ใดๆ ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสามญั หรือใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั สาํหรับกรณีท่ี
เป็นการเสนอขายหลกัทรัพยด์งักล่าวให้กบัผูถื้อหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือวนัแรกของการเสนอขาย
หลกัทรัพยอ์อกใหม่ใดๆ ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสามญั หรือใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั 
สาํหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยด์งักล่าวต่อประชาชนทัว่ไปและ/หรือบุคคลเฉพาะเจาะจง แลว้แต่
กรณี 

1. ราคาการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงัน้ี 
 
 
 

2. อตัราการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงัน้ี 
 
 
 
 

โดยท่ี 
Price 1   คือ  ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
Price 0   คือ  ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
Ratio 1   คือ  อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
Ratio 0   คือ  อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
MP   คือ  “ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทั” 
A3                        คือ  จาํนวนหุ้นสามญัท่ีไดเ้รียกชาํระเต็มมูลค่าแลว้ ณ วนัก่อนปิด

สมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นเพ่ือการจองซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ท่ีมี
สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสามญัได้ หรือให้สิทธิท่ีจะ
ซ้ือหุน้สามญั และ/หรือก่อนวนัแรกของระยะเวลาการเสนอขาย
หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ใดๆ ท่ีมีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็น
หุน้สามญัได ้หรือให้สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัต่อประชาชนทัว่ไป
และ/หรือบุคคลเฉพาะเจาะจง 

Price 1 =  Price 0 x [(A3 x MP) + B3X] 
         [MP (A3 + B3)] 

Ratio 1 = Ratio 0 x [MP (A3 + B3)] 
     [(A3 x MP) + B3X] 
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B3                          คือ  จํานวนหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ
หลกัทรัพยใ์ดๆ ซ่ึงจะสามารถแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสามญั
ได ้ หรือให้สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีจะเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้น
เดิมและประชาชนทัว่ไปและ/หรือบุคคลเฉพาะเจาะจงแลว้แต่
กรณี  

B3X                        คือ  จาํนวนเงินท่ีจะได้รับหักดว้ยค่าใช้จ่าย (ถา้มี) จากการออก
หลกัทรัพย์ใดๆ ท่ีมีสิทธิในการแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุ้น
สามญัได ้ หรือให้สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีเสนอขายให้ผูถื้อหุ้น
เดิม และ/หรือเสนอขาย แก่ประชาชนทัว่ไปและ/หรือบุคคล
เฉพาะเจาะจงรวมกบัเงินท่ีจะไดรั้บจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั 

 
(จ) เม่ือบริษทัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกวา่อตัราร้อยละ 70 ของกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดข้องบริษทั สาํหรับ

การดาํเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใดๆ นบัตั้งแต่วนัท่ีจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิจนถึงวนัครบกาํหนดการ
ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัคร้ังสุดทา้ย  
การคาํนวณอตัราร้อยละของเงินปันผลท่ีจ่ายใหก้บัผูถื้อหุ้นให้คาํนวณโดยนาํเงินปันผลท่ีจ่ายออกจริง ในรอบ
ระยะเวลาบญัชีในแต่ละปีดงักล่าว หารดว้ยกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดข้องผลการดาํเนินงานของรอบ
ระยะเวลาบญัชีนั้น โดยการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนั
แรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสามญัไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผลนั้น (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ประกาศข้ึนเคร่ืองหมาย 
XD) 
ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษทัและฐานของมูลค่าท่ีตราไว ้ซ่ึงจะใชเ้ปรียบเทียบ ให้ใชแ้ละมีความหมาย
เช่นเดียวกบัรายละเอียดในขอ้ (ค) ขา้งตน้  
คาํวา่ “วนัท่ีใชใ้นการคาํนวณ” หมายถึง วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุน้สามญัจะไม่ไดรั้บสิทธิในเงินปันผล 

1. ราคาการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงัน้ี 
 
 
 

2. อตัราการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงัน้ี 
 
 
 
 

 
โดยท่ี 

Price 1   คือ  ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
Price 0   คือ  ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
Ratio 1   คือ  อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

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

Ratio 1 = Ratio 0 x [MP]        
[MP - (D – R)] 
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MP   คือ  “ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทั”  
D   คือ  เงินปันผลต่อหุน้ท่ีจ่ายจริงแก่ผูถื้อหุน้ 
R                             คือ  เงินปันผลต่อหุน้ ท่ีจะจ่ายในอตัราร้อยละ 70 หากนาํกาํไรสุทธิ

หลงัหกัภาษีเงินไดม้าคาํนวณจากจาํนวนหุน้ทั้งหมดท่ีมีสิทธิ
ไดรั้บเงินปันผล 

 
(ฉ) ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ใดๆ อนัทาํให้ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์ใดๆ  อนัพึงได ้โดยท่ี

เหตุการณ์ใดๆ นั้น ไม่ไดก้าํหนดอยูใ่นขอ้ (ก) ถึง (จ) ให้บริษทัพิจารณาเพ่ือกาํหนดการเปล่ียนแปลงราคาการ
ใช้สิทธิและ /หรืออัตราการใช้สิทธิใหม่อย่างเป็นธรรมและไม่ทําให้ผู ้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้รับ
ผลประโยชน์ดอ้ยไปจากเดิม 

 
1.4.2 บริษทัจะไม่ขยายอายใุบสาํคญัแสดงสิทธิและจะไม่แกไ้ขเปล่ียนแปลงราคาและอตัราการใชสิ้ทธิเวน้แต่จะมี
การปรับสิทธิตามขอ้ 1.4.1 
 
1.4.3 การคาํนวณการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิตามขอ้  (ก) ถึง (ฉ) เป็นอิสระต่อกนัและ
จะคาํนวณการเปล่ียนแปลงตามลาํดบัเหตุการณ์ต่างๆ ก่อนหลงัเปรียบเทียบกบัราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทั 
สาํหรับกรณีท่ีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดข้ึนพร้อมกนั ให้คาํนวณการเปล่ียนแปลงเรียงตามลาํดบัดงัน้ี คือ (ก) -> (จ) -> 
(ข) -> (ค) -> (ง) และ (ฉ) โดยในแต่ละลาํดบัคร้ังท่ีคาํนวณการเปล่ียนแปลงให้คงสภาพของราคาการใชสิ้ทธิและ
อตัราการใชสิ้ทธิเป็นทศนิยม 3 ตาํแหน่ง  
 
1.4.4 การคาํนวณเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิ และอตัราการใชสิ้ทธิตามขอ้ (ก) ถึง (ฉ) จะไม่มีการเปล่ียนแปลง
ซ่ึงทาํใหร้าคาการใชสิ้ทธิใหม่สูงข้ึน และ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิลดลง เวน้แต่กรณีการรวมหุ้น ในกรณีท่ีหุ้นสามญั
ท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิตามจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิของการแสดงความจาํนงการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง (ทศนิยม 3 
ตาํแหน่งของอตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง) คาํนวณออกมาเป็นเศษของหุ้นให้ตดัเศษของหุ้นนั้นท้ิง 
และหากราคาการใชสิ้ทธิหลงัการเปล่ียนแปลง (ทศนิยม 3 ตาํแหน่ง) คูณกบัจาํนวนหุ้นสามญั ในการแสดงความ
จาํนงการใชสิ้ทธิในรอบนั้น คาํนวณไดเ้ป็นเศษของบาท ใหต้ดัเศษของบาทท้ิง 
 
1.4.5 ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิ จนเป็นผลทาํใหร้าคาการใชสิ้ทธิใหม่มีราคาตํ่ากวา่มูลค่าท่ีตรา
ไวข้องหุ้นสามญัของบริษทั ก็ให้ใชร้าคาการใชสิ้ทธิใหม่ดงักล่าว เวน้แต่จะเป็นกรณีท่ีกฎหมายห้ามมิให้บริษทั
ออกหุน้ตํ่ากวา่มูลค่าท่ีตราไว ้ใหถื้อเอามูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัของบริษทัเป็นราคาการใชสิ้ทธิใหม่ 
 
1.4.6 บริษทัอาจทาํการปรับราคาการใชสิ้ทธิ ควบคู่กบัการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอตัราการ
ใชสิ้ทธิก็ได ้ ทั้งน้ี หากบริษทัตอ้งออกหุ้นรองรับเพ่ิมเติม บริษทัตอ้งยื่นมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีอนุมติัให้ออกหุ้น
รองรับการปรับสิทธินั้นอยา่งเพียงพอต่อสาํนกังาน กลต. ก่อนการปรับสิทธิ จึงจะถือวา่บริษทัไดรั้บอนุญาตให้
เสนอขายหุน้รองรับ 
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1.5  การแจ้งเปลีย่นแปลงราคาการใช้สิทธิ อตัราการใช้สิทธิ หรือข้อก าหนดการใช้สิทธิ 
การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิ และอตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการใชสิ้ทธิท่ีไดก้าํหนดไวใ้นขอ้ 1.4.1 (ก) 
ถึง (ฉ) และการเปล่ียนแปลงขอ้กาํหนดการใชสิ้ทธินั้น บริษทัจะดาํเนินการแจง้ผลการเปล่ียนแปลงโดยบอก
ถึงรายละเอียดวธีิการคาํนวณและเหตุผลท่ีตอ้งมีการเปล่ียนแปลงดงักล่าว ใหส้าํนกังาน กลต. เพื่อแจง้ราคาการ
ใชสิ้ทธิ อตัราการใชสิ้ทธิ หรือขอ้กาํหนดสิทธิท่ีกาํหนดข้ึนมาใหม่ รวมทั้งขอ้เท็จจริงโดยยอ่ของสาเหตุท่ีมีการ
ปรับสิทธิ วิธีการคาํนวณและวนัท่ีท่ีปรับดงักล่าวมีผลใชบ้งัคบัภายใน 15 วนันบัตั้งแต่วนัท่ีมีเหตุให้ตอ้ง
ดาํเนินการเปล่ียนแปลงการใชสิ้ทธิ หรือเปล่ียนแปลงขอ้กาํหนดการใชสิ้ทธินั้น และบริษทัจะดาํเนินการแจง้
การเปล่ียนแปลงดงักล่าวให้ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
(SETSMART / ELCID) 

 
1.6  สถานภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิทีอ่ยู่ระหว่างวนัทีผู้่ถือใบส าคญัแสดงสิทธิแสดงความจ านงใช้สิทธิ 

สถานภาพของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีอยูร่ะหวา่งวนัท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิแสดงความจาํนงใชสิ้ทธิและวนั
ก่อนวนัท่ีกระทรวงพาณิชยจ์ะรับจดทะเบียนเพ่ิมทุนชาํระแลว้ อนัเน่ืองมาจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดง
สิทธิ จะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกบัใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดแ้สดงความจาํนงใช้สิทธิ และ
สถานภาพจะส้ินสุดลงในวนัท่ีกระทรวงพาณิชยไ์ดรั้บจดทะเบียนเพ่ิมทุนชาํระแลว้อนัเน่ืองมาจากการใชสิ้ทธิ
ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิขา้งตน้แลว้ 
ในกรณีท่ีบริษทัมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิในช่วงท่ีบริษทัยงัไม่ไดน้าํหุ้นสามญัท่ี
เกิดจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ์ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีได้
ทาํการใชสิ้ทธิแลว้จะไดรั้บการปรับสิทธิยอ้นหลงั โดยบริษทัจะดาํเนินการออกหุ้นสามญัใหม่เพ่ิมเติมให้แก่ผู ้
ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิโดยเร็วท่ีสุดตามจาํนวนท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสมควรจะไดรั้บ  หากราคาท่ีไดป้รับ
ใหม่นั้นมีผลบงัคบัใชโ้ดยหุ้นสามญัส่วนท่ีเพ่ิมใหม่อาจไดรั้บชา้กวา่หุ้นสามญัท่ีไดรั้บก่อนหนา้น้ีแลว้ แต่ไม่
เกิน15 วนัทาํการนบัจากวนัท่ีมีการปรับสิทธิ กรณีระบบใบหุน้ (Scrip System) หรือไม่เกิน 7 วนัทาํการกรณี 
ระบบไร้ใบหุน้ (Scripless System) 

 
1.7  สถานะของหุ้นสามญัทีเ่กดิจากการใช้สิทธิ 

หุน้สามญัใหม่ท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิจะมีสิทธิและไดรั้บผลประโยชน์อนัพึงไดเ้หมือน
หุน้สามญัเดิมท่ีออกและเรียกชาํระเตม็มูลค่าแลว้ของบริษทัทุกประการ เม่ือช่ือของผูถื้อหุ้นสามญัใหม่ท่ีไดม้า
จากการใชสิ้ทธิปรากฏอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทัและกระทรวงพาณิชยไ์ดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนชาํระ
แลว้ของบริษทั 
 

1.8  การชดใช้ค่าเสียหาย กรณบีริษัทไม่สามารถจดัให้มหุ้ีนสามญัเพ่ือรองรับการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดง
สิทธิได้ 

บริษทัจะชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ตามรายละเอียดดงัน้ี 

1.8.1 บริษทัจะชดใชค้่าเสียหายให้เฉพาะผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ ท่ีมาแจง้ความจาํนงท่ีจะใชสิ้ทธิในวนั
กาํหนดการใชสิ้ทธิแต่ละรอบของวนักาํหนดการใชสิ้ทธิ ซ่ึงบริษทัไม่สามารถจดัใหมี้หุน้สามญัเพ่ือรองรับการ
ใชสิ้ทธิได ้
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1.8.2 การชดใชค้่าเสียหายตามขอ้ 1.8.1 บริษทัจะชาํระให้เป็นเช็คระบุช่ือขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะ และจะจดัส่ง
ทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ ภายใน 14 วนัทาํการนบัจากวนักาํหนดการใชสิ้ทธิ 
 
1.8.3 การคาํนวณค่าเสียหายท่ีบริษทัจะชดใชใ้หผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิตามขอ้ 1.8.1 มีสูตรการคาํนวณ ดงัน้ี 
 

 
 

โดยท่ี 
B             คือ  จาํนวนหุ้นสามญัท่ีไม่สามารถจัดให้มีและ/หรือเพ่ิมข้ึนตามอตัราการใช้

สิทธิท่ีเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนต่อ 1 หน่วย 
MP          คือ  ราคาตลาดเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุน้สามญัของบริษทั 7 วนัทาํการติดต่อกนั

ก่อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง ซ่ึงผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิมา
แสดงความจาํนงการใชสิ้ทธิ (ราคาเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัเท่ากบัมูลค่าการซ้ือ
ขายหุ้นทั้ งหมดของบริษทัหารด้วยจาํนวนหุ้นของบริษทัท่ีมีการซ้ือขาย
ทั้งหมด) 

Price       คือ  ราคาการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ หรือราคาการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไข
การปรับสิทธิหากมีการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิ
ตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 1.4 

 
1.8.4 ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีไม่ใช่สัญชาติไทยท่ีไม่สามารถดาํเนินการใชสิ้ทธิได ้ โดยมีสาเหตุมาจาก
ขอ้จาํกดัการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิตามขอ้ 2. บริษทัจะไม่ชดใชค้่าเสียหายดงักล่าว 

 
1.9  ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสิทธิทีเ่สนอขาย 

บริษทัจะดาํเนินการยื่นคาํขออนุญาตให้ตลาดหลกัทรัพยฯ์พิจารณารับใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั
ของบริษทัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ภายใน 45 วนั นบัจากวนัส้ินสุดระยะเวลาการเสนอ
ขาย 

 
1.10  มตทิีป่ระชุมผู้ถือหุ้นเพ่ืออนุมตักิารออกหุ้นเพ่ือรองรับการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั คร้ังท่ี 1/2559 ซ่ึงไดป้ระชุมเม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2559 ไดมี้มติอนุมติัการ
เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 1,918,746,986 บาท เป็น 3,397,024,487 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน
ใหม่จาํนวน 1,478,277,501 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท แบ่งออกเป็น 
ก. จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering) จาํนวน 965,518,334 หุน้ 
ข. จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 482,759,167 หุ้น เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ

หุน้สามญัของบริษทัฯคร้ังท่ี 3 (NEP-W3) 

ค่าเสียหายต่อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1หน่วย =  B X [MP – Price] 
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ค.  จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 30,000,000 หุ้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ
หุน้สามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 2 (NEP-W2) ท่ีจะเกิดข้ึนเน่ืองจากการเสนอขายหุ้นในราคาตํ่ากวา่ร้อยละ 90 
ของราคาตลาด 

 
1.11  รายละเอยีดเกีย่วกบัหุ้นสามญัทีร่องรับใบส าคญัแสดงสิทธิ 

1.11.1 ลกัษณะสาํคญัของหุน้ 
จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกเพื่อรองรับ  :  482,759,167 หุน้ 
มูลค่าท่ีตราไว ้   :  1.00 บาทต่อหุน้ 
ราคาการใชสิ้ทธิ   :  0.55 บาทต่อหุน้ 
หุน้สามญัท่ีรองรับคิดเป็นร้อยละ        :  33.33 ของจาํนวนหุน้ท่ีเรียกชาํระแลว้ทั้งหมดของ

บริษทั ณ วนัท่ี 27 กรกฎาคม 2559 ท่ีเท่ากบัจาํนวน 
1,448,277,501 หุน้ 

 
1.11.2 การดาํเนินการหากมีหุน้สามญัท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

ในกรณีท่ีมีหุ้นสามญัท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีเสนอขายในคร้ังน้ี บริษทัจะ
ดาํเนินการลดทุนจดทะเบียนหุน้สามญัท่ีเหลืออยูท่ั้งจาํนวน 

 
1.11.3 ขอ้จาํกดัการโอนหุน้ 

บริษทัไม่มีขอ้จาํกดัหุน้ของบริษทั เวน้แต่การโอนหุน้นั้นเป็นเหตุใหผู้ถื้อหุน้ท่ีมีสญัชาติต่างดา้วถือหุ้น
ในบริษทัเกินกวา่ร้อยละ 49 ของหุน้ท่ีเรียกชาํระแลว้ทั้งหมดของบริษทั (ทั้งน้ีเป็นไปตามขอ้บงัคบัขอ้ 
9 ของบริษทั) 

 
1.12  วธีิการส่งมอบใบหุ้นสามญัทีเ่กดิจากการใช้สิทธิ 

ในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิในแต่ละคร้ัง ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถเลือกให้
บริษทัดาํเนินการในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
1) กรณีท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิประสงคจ์ะฝากหุน้สามญัไวใ้นบญัชีของบริษทัหลกัทรัพยซ่ึ์งผูถื้อใบสาํคญั
แสดงสิทธิมีบญัชีซ้ือขายอยู ่
นายทะเบียนของบริษทัจะดาํเนินการนาํหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิฝากไวก้บั “บริษทั ศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพื่อผูฝ้าก” และศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ะบนัทึกยอดบญัชีจาํนวนหุ้นสามญั
ไวท่ี้บริษทัหลกัทรัพยซ่ึ์งผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิมีบญัชีซ้ือขายอยู ่ ในขณะเดียวกนับริษทัหลกัทรัพยน์ั้นจะ
บนัทึกยอดบญัชีจาํนวนหุ้นสามญัท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บจดัสรรหุ้นฝากไว้ และออกหลกัฐานการ
ฝากให้แก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ภายใน 7 วนันบัจากวนักาํหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง ในกรณีน้ีผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิจะสามารถขายหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดท้นัทีท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์
อนุญาตใหหุ้น้สามญัทาํการซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเลือกให้บริษทัดาํเนินการตามขอ้น้ี ช่ือของผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บจดัสรรหุน้ จะตอ้งตรงกบัช่ือเจา้ของบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์ผูถื้อใบสาํคญัแสดง



19 
 

สิทธิประสงคท่ี์จะฝากหุ้นสามญัไวใ้นบญัชีหลกัทรัพยด์งักล่าว มิฉะนั้น บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะดาํเนินการ
ออกใบหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บการจดัสรรหุน้ตามขอ้ 3) แทน 

2) กรณีท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิประสงคจ์ะฝากหุน้ไวใ้นบญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย  ์สมาชิกเลขท่ี 600 
เพื่อขา้พเจา้ 
นายทะเบียนของบริษทัจะดาํเนินการนาํหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิฝากไวก้บัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยแ์ละ
ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ะบนัทึกยอดบญัชีจาํนวนหุ้นสามญัตามจาํนวนท่ีผู ้ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิไดรั้บการ
จดัสรรไวใ้นบญัชีผูอ้อกหลกัทรัพย  ์ สมาชิกเลขท่ี 600 และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดง
สิทธิ ภายใน 7 วนันบัจากวนักาํหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง เม่ือผูท่ี้ไดรั้บการจดัสรรหุ้นตอ้งการขายหุ้น ผูท่ี้
ไดรั้บการจดัสรรหุ้นตอ้งถอนหุ้นออกจากบญัชี 600 ดงักล่าว โดยตอ้งติดต่อผ่านบริษทัหลกัทรัพยท์ัว่ไป ซ่ึง
อาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดาํเนินการตามท่ีศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์และ/หรือบริษทัหลกัทรัพยน์ั้นๆ กาํหนด 
ในกรณีน้ีผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิจะสามารถขายหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดท้นัทีท่ี
ตลาดหลกัทรัพยฯ์อนุญาตให้หุ้นสามญัทาํการซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพยฯ์ และผูท่ี้ไดรั้บจดัสรรหุ้นได้
ดาํเนินการถอนหุน้ออกจากบญัชี 600 แลว้ 

3) กรณีท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิประสงคจ์ะขอรับใบหุน้สามญั โดยให้ออกใบหุ้นในนามของผูถื้อใบสาํคญั
แสดงสิทธิ 
นายทะเบียนของบริษทัจะดาํเนินการจดัส่งมอบใบหุ้นสามญัตามจาํนวนท่ีใชสิ้ทธิให้แก่ผูถื้อใบสําคญัแสดง
สิทธิ โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยูท่ี่ระบุไวใ้นสมุดทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิภายใน 15 วนั
นบัจากวนักาํหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ังในกรณีน้ี ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บการจดัสรรหุ้นจะไม่
สามารถขายหุ้นสามญัท่ีได้รับการจัดสรรในตลาดหลกัทรัพยฯ์ไดจ้นกว่าจะได้รับใบหุ้นสามญั ซ่ึงผูถื้อ
ใบสําคญัแสดงสิทธิอาจจะได้รับภายหลงัจากท่ีหุ้นสามญัได้รับอนุญาตให้เขา้ทาํการซ้ือขายได้ในตลาด
หลกัทรัพยฯ์ 

 
1.13  ตลาดรองของหุ้นสามญัทีเ่กดิจากการใช้สิทธิ 

บริษทัจะดาํเนินการขออนุญาตนาํหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเขา้
ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ภายใน 30 วนันบัจากวนักาํหนดการใชสิ้ทธิ 

 
1.14  การด าเนินการของบริษัทหากไม่สามารถหาตลาดรองให้กบัหุ้นสามญัทีเ่กดิจากการใช้สิทธิ 

เน่ืองจากหุน้สามญัของบริษทัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ดงันั้นหุ้นสามญัออกใหม่ท่ีเกิด
จากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ จะสามารถเขา้ทาํการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ได ้ ภายหลงัจาก
บริษทัดาํเนินการจดทะเบียนหุน้สามญัใหม่ดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

 
2.  ข้อจ ากดัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ 

2.1  การโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ 
บริษทัไม่มีขอ้จาํกดัในการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั เวน้แต่การโอน
เกิดข้ึนในช่วงปิดสมุดทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิเพ่ือพกัการโอนสิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 21 วนั ก่อน
วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย และตลาดหลกัทรัพยฯ์ จะทาํการข้ึนเคร่ืองหมาย SP (หา้มการซ้ือขาย) ล่วงหนา้ 3 วนัทาํ
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การก่อนวนัปิดสมุดทะเบียน (ในกรณีท่ีวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนสิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิตรงกับ
วนัหยดุทาํการใหเ้ล่ือนวนัปิดสมุดทะเบียนเป็นวนัทาํการก่อนหนา้) 
 

2.2  บุคคลทีม่ใิช่สัญชาตไิทย 
2.2.1 บริษทัมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุน้หรือการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั หากการโอนหรือการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั

ดังกล่าวทาํให้อตัราส่วนการถือครองหุ้นของบุคคลท่ีไม่ใช่สัญชาติไทยของบริษทัเกินอตัราส่วนท่ี
ขอ้บงัคบัของบริษทักาํหนดไว ้ ตามขอ้ 1.11.3 ขอ้จาํกดัการโอนหุ้น โดยบริษทัจะไม่ชดเชยค่าเสียหาย
ใดๆ 

2.2.2 ในกรณีท่ีใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีมีการใชสิ้ทธิในวนักาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังใดๆ มีจาํนวนมากกวา่จาํนวน
หุน้สามญัท่ีอนุญาตใหส้ามารถใชสิ้ทธิซ้ือไดโ้ดยไม่ขดัต่อขอ้จาํกดัการโอนหุ้น ตามขอ้ 1.11.3 บริษทัจะ
ดาํเนินการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิให้แก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีมิใช่สัญชาติไทยตามลาํดบั
การแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิท่ีมีเอกสารและหลกัฐานครบถว้นสมบูรณ์ตามวิธีท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 
1.3 

2.2.3 หากขอ้จาํกัดการโอนดังกล่าวขา้งตน้ มีผลทาํให้ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีมิใช่สัญชาติไทยท่ีได้
ดาํเนินการใชสิ้ทธิตามวธีิการใชสิ้ทธิในขอ้ 1.3 โดยครบถว้นไม่สามารถใชสิ้ทธิไดต้ามจาํนวนท่ีระบุใน
ใบแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั บริษทัจะอนุญาตให้ดาํเนินการใชสิ้ทธิเพียงส่วนท่ีไม่ขดัต่อ
ขอ้จาํกดัขา้งตน้ โดยบริษทัจะคืนใบสาํคญัแสดงสิทธิและเงินท่ีเหลือ ตามราคาการใชสิ้ทธิของใบสาํคญั
แสดงสิทธิในส่วนท่ีไม่สามารถใชสิ้ทธิได ้โดยไม่มีดอกเบ้ียใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีมิใช่สัญชาติ
ไทยดงักล่าวทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 14 วนันบัจากวนัใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นๆ 

2.2.4 ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีมิใช่สญัชาติไทยจะไม่ไดรั้บการชดเชยไม่วา่ในรูปแบบใดจากบริษทั ในกรณี
ท่ีไม่สามารถดาํเนินการใชสิ้ทธิได ้โดยมีสาเหตุมาจากขอ้จาํกดัเร่ืองสัดส่วนการถือครองหลกัทรัพยข์อง
ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีมิใช่สัญชาติไทย อยา่งไรก็ดี ใบสาํคญัแสดงสิทธิยงัมีผลใชต้่อไปจนถึงวนั
กาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 

 
3.  เหตุเง่ือนไข และกระบวนการแก้ไขเพิม่เตมิข้อก าหนดสิทธิ 

3.1  เหตุทีจ่ะด าเนินการแก้ไขเพิม่เตมิข้อก าหนดสิทธิ 
บริษทัอาจดาํเนินการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้กาํหนดสิทธิ เม่ือมีเหตุหรือพบวา่จะมีเหตุท่ีทาํให้เกิดอุปสรรคในการ
ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

1)   การแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้กาํหนดสิทธิเพ่ือให้เป็นไปตามบทบญัญติัหรือหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดใน
กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั
ประกาศ หรือคาํสัง่ท่ีมีผลบงัคบัของสาํนกังาน กลต. 

2)  การแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้กาํหนดสิทธิในเร่ืองท่ีจะกระทบต่อสิทธิท่ีไม่ใช่สาระสําคญัของผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ เช่น การแกไ้ขขั้นตอนในการใชสิ้ทธิท่ีไม่ใช่สาระสําคญั หรือเร่ืองท่ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ และไม่กระทบต่อผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้อยา่งชดัแจง้ 
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3) ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์อ่ืน ซ่ึงบริษทัเห็นวา่อาจกระทบต่อส่วนไดเ้สียของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือ
ความสามารถของบริษทัในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามขอ้กาํหนดสิทธิ ซ่ึงตอ้งขอมติผูถื้อใบสาํคญัแสดง
สิทธิและผูถื้อหุน้ก่อน 

 
ทั้งน้ี ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเสนอให้แกไ้ขขอ้กาํหนดสิทธิในสาระสําคญัท่ีผิดไปจากมติของท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นท่ีไดล้งมติไวแ้ลว้ เช่น อตัราการใชสิ้ทธิและราคาการใชสิ้ทธิ เวน้แต่จะไดรั้บอนุมติัจากท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้สนอขอแกไ้ขขอ้กาํหนดสิทธิก่อน 

 
3.2  เง่ือนไขการแก้ไขข้อก าหนดสิทธิ 

1)  บริษทัอาจดาํเนินการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้กาํหนดสิทธิ ถา้คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่อยูใ่น
วสิยัท่ีบริษทัจะดาํเนินการได ้เพ่ือลดขอ้จาํกดัหรืออุปสรรคในการดาํเนินการตามเง่ือนไขหรือขอ้กาํหนดท่ี
ไดก้าํหนดไวแ้ลว้โดยไม่ทาํใหสิ้ทธิของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิลดนอ้ยลง 

2)  การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้กาํหนดสิทธิ จะตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้กาํหนดตามประกาศ ทจ.34/2551 ท่ีมีผลใช้
บงัคบัอยูใ่นปัจจุบนัรวมทั้งท่ีอาจจะมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมภายหลงั 

3)  การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้กาํหนดสิทธิ จะตอ้งไม่เป็นการขยายอายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ หรือเปล่ียนแปลงอตัรา
การใชสิ้ทธิ และราคาในการใชสิ้ทธิ (ยกเวน้เป็นการเปล่ียนแปลงตามขอ้ 1.4 เง่ือนไขการปรับสิทธิ) 

 
3.3  กระบวนการหรือขั้นตอนในการแก้ไขข้อก าหนดสิทธิ 

บริษทัจะจดัใหมี้การประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ เพ่ือขอมติแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้กาํหนดสิทธิก่อนดาํเนินการ
แกไ้ขขอ้กาํหนดสิทธิ โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

การเรียกประชุมผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ 
1)  บริษทัมีสิทธิเรียกประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิได ้ไม่วา่ในเวลาใดๆ เพ่ือแกไ้ขเพ่ิมเติม ขอ้กาํหนดสิทธิหรือ

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 25 ราย ซ่ึงถือใบสาํคญัแสดงสิทธิรวมกนัแลว้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 
25 ของจาํนวนหน่วยทั้งหมดของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีคงเหลืออยู ่ ณ ขณะนั้นอาจร่วมกนัเขา้ช่ือทาํหนงัสือ
ขอใหบ้ริษทัดาํเนินการเรียกประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิได ้โดยระบุเหตุผลท่ีขอให้เรียกประชุมไวช้ดัเจน
ในหนงัสือดงักล่าว ทั้งน้ีบริษทัจะดาํเนินการใหมี้การเรียกประชุมผูถื้อใบแสดงสิทธิภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ี
ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวมีคาํขอเป็นหนงัสือไปถึงบริษทัใหเ้รียกประชุมผูถื้อใบแสดงสิทธิ 

2) ในการเรียกประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไม่วา่จะเป็นการเรียกประชุมเน่ืองจากผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิได้
ใชสิ้ทธิร้องขอ หรือคณะกรรมการมีมติใหเ้รียกประชุม ใหบ้ริษทัจดัทาํหนงัสือนดัประชุม โดยระบุสถานท่ี วนั 
เวลา ผูท่ี้ขอใหเ้รียกประชุมและเร่ืองท่ีจะใหท่ี้ประชุมพิจารณา โดยจดัส่งให้ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิแต่ละราย
ตามรายช่ือและท่ีอยูท่ี่ปรากฏอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิในวนัปิดสมุดทะเบียนเพ่ือกาํหนด
สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั ก่อนวนัประชุม 

3) ในการประชุมผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิซ่ึงมีสิทธิในการเขา้ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน จะมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได ้ โดยผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ
ดงักล่าวจะตอ้งยื่นหนงัสือมอบฉันทะต่อประธานท่ีประชุมหรือผูท่ี้ประธานท่ีประชุมมอบหมายก่อนเร่ิมการ
ประชุม 
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องค์ประชุมผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ 
4) ในการประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะตอ้งประกอบดว้ยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ และ/หรือผูรั้บมอบฉันทะ

มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 ราย และถือใบสาํคญัแสดงสิทธิรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 ของจาํนวนหน่วย
ทั้งหมดของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีคงเหลืออยู ่ณ ขณะนั้น จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

5) ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ 45 นาที ยงัมีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเขา้ร่วม
ประชุมยงัไม่ครบเป็นองคป์ระชุม ให้ถือวา่การประชุมเป็นอนัระงบัไป หากการประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดง
สิทธินั้นเป็นการเรียกนดัโดยมติคณะกรรมการบริษทัใหน้ดัประชุมใหม่ภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีกาํหนดเป็น
วนัประชุมคร้ังแรก โดยใหบ้ริษทัดาํเนินการจดัส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ เป็นเวลา
ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม และในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม ในกรณีผู ้
ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็นผูร้้องขอใหเ้รียกประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ 

 
ประธานการประชุม 
6) ในการประชุมผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจดัข้ึนโดยบริษทั ให้ประธานกรรมการบริษทัหรือบุคคลท่ีไดรั้บ

มอบหมายจากประธานกรรมการบริษทั ทาํหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีผู ้
ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็นผูจ้ดัประชุม ประธานในท่ีประชุมอาจจะมาจากบุคคลท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิลง
มติเห็นชอบคดัเลือก นอกเหนือไปจากประธานกรรมการหรือบุคคลท่ีประธานกรรมการมอบหมายโดยทั้ง
สองกรณี ประธานในท่ีประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงช้ีขาด 

 
การออกเสียงลงคะแนน 
7) ในการออกเสียงลงคะแนนให้ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดง

สิทธิท่ีถืออยู ่ โดยใบสาํคญัแสดงสิทธิหน่ึงหน่วยมีหน่ึงเสียง ผูเ้ป็นประธานในท่ีประชุมไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนนอกจากสิทธิท่ีตนมีอยูใ่นฐานะผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

8) ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีมีส่วนไดเ้สียในขอ้พิจารณาอนัใดซ่ึงท่ีประชุมจะพิจารณาและลงมติ ไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในขอ้พิจารณานั้นๆ  

 
มติท่ีประชุม 
9) มติท่ีประชุมผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนหน่วย

ของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีคงเหลืออยู ่ณ ขณะนั้น ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
10) มติใดๆ ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไดล้งมติไปแลว้นั้น ใหถื้อวา่มีผลผกูพนัผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ทุกราย ไม่วา่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธินั้นจะไดเ้ขา้ร่วมประชุมหรือไม่ก็ตาม 
 
อ่ืนๆ 
11) บริษทัจะดาํเนินการจดัทาํและบนัทึกรายงานการประชุมทุกคร้ัง ไม่วา่จะเป็นการเรียกประชุมโดยบริษทัหรือผู ้

ถือใบสําคญัแสดงสิทธิก็ตาม และจะเก็บรักษารายงานการประชุมดงักล่าวไวท่ี้สํานักงานใหญ่ของบริษทั 
รายงานการประชุมท่ีไดล้งลายมือช่ือโดยประธานให้ถือเป็นหลกัฐานอนัสมบูรณ์ของกิจการทั้งหลายท่ีได้
ประชุมกนันั้น และใหถื้อวา่การประชุมและมติทั้งหลายไดก้ระทาํโดยถูกตอ้ง 
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12) ในการประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ บริษทัหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากบริษทั และท่ีปรึกษากฎหมายของ
บริษทัมีสิทธิท่ีจะเขา้ร่วมประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเพ่ือแสดงความคิดเห็นหรือใหค้าํอธิบายในท่ีประชุม
ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิได ้

13) บริษทัจะแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้กาํหนดสิทธิตามมติท่ีประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิภายใน 3 วนัทาํการนบัตั้งแต่
วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไดล้งมติ และบริษทัจะแจง้การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้กาํหนดสิทธิ เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรให ้สาํนกังาน กลต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีมีการประชุมนั้น ทั้งน้ี 
บริษทัจะแจง้ใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทราบ ผา่นระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยฯ์ (SETSMART 
/ ELCID) ในวนัเดียวกบัท่ีบริษทัแจง้สาํนกังาน กลต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

14) บริษทัจะเป็นผูช้าํระค่าใชจ่้ายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งส้ิน 
15) ในการลงมติใดๆ เก่ียวกบัการประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิน้ี ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิอาจทาํความตกลง

กนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร แทนการประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเพื่อลงมติใดๆ ดงักล่าวได ้แต่ทั้งน้ีจะตอ้ง
ปรากฏว่าผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิซ่ึงมีจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธินับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกวา่ 1 ใน 2 ของ
จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ มีมติเห็นชอบและลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานในมติดงักล่าว 
ในหนงัสือฉบบัเดียวกนัหรือหลายฉบบัก็ได ้และส่งมอบให้บริษทัเป็นผูเ้ก็บรักษาไวท้ั้งน้ี มติดงักล่าวมีผลใช้
บงัคบัและผกูพนับริษทั และผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทุกราย นบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บมอบหนงัสือดงักล่าว 

 
4.  ผลบังคบัข้อก าหนดสิทธิและกฎหมายทีบ่ังคบัใช้ 

ขอ้กาํหนดสิทธิน้ีจะมีผลบงัคบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิไปจนถึงวนัหมดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ
โดยขอ้กาํหนดสิทธิน้ีจะใชบ้งัคบัและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีขอ้ความใดๆ ในขอ้กาํหนดสิทธิน้ีขดั
หรือแยง้กบักฎหมาย หรือประกาศใดๆ ท่ีมีผลใชบ้งัคบัตามกฎหมายกบัใบสาํคญัแสดงสิทธิ ให้ใชข้อ้ความตาม
กฎหมายหรือประกาศดงักล่าวบงัคบักบัใบสาํคญัแสดงสิทธิแทนขอ้ความของขอ้กาํหนดสิทธิเฉพาะในส่วนท่ีขดั
หรือแยง้กนันั้นบริษทัขอรับรองวา่จะปฏิบติัตามรายละเอียดและเง่ือนไขของขอ้กาํหนดสิทธิน้ีโดยเคร่งครัด จึงได้
ลงนามไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 
 

ผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
บริษทั เอน็อีพี อสงัหาริมทรัพย ์และอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

   ขอแสดงความนบัถือ 
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