
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำท่ีของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

ที่จะซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท ช ทวี จ ำกัด (มหำชน) 

รุ่นท่ี 2 

ลงวันท่ี 1 กรกฎำคม 2562 

 



 

ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
ที่จะซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท ช ทวี จ ำกัด (มหำชน) รุ่นที่ 2 

ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัท ช ทวี จ ำกดั (มหำชน) รุ่นท่ี 2 (“ใบส ำคัญแสดงสิทธิ”) ออกโดย
บริษัท ช ทวี จ ำกดั (มหำชน) (“ผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “บริษัท”) ตำมมติที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2562 เมื่อ
วนัท่ี 24 เมษำยน 2562 

ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะได้รับสิทธิตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดสิทธิ  โดยผู้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ และผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิจะต้องผูกพนัตำมข้อก ำหนดสิทธิทุกประกำร และให้ถือว่ำผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิได้รับทรำบและเข้ำใจ
ข้อก ำหนดตำ่งๆ ในข้อก ำหนดสทิธิเป็นอยำ่งดีแล้ว รวมทัง้ได้ให้ควำมเห็นชอบกบักำรแตง่ตัง้นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิและ
ข้อก ำหนดตำ่งๆ ในสญัญำแตง่ตัง้นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิด้วย 

ทัง้นี ้ผู้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิจะจดัให้มีกำรเก็บรักษำข้อก ำหนดสิทธิและสญัญำแตง่ตัง้นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดง
สิทธิไว้ ณ ส ำนกังำนใหญ่ของผู้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิและส ำนกังำนใหญ่ของนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ เพื่อให้ผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิขอตรวจสอบข้อก ำหนดสิทธิและสญัญำตำ่งๆ ดงักลำ่วได้ในวนัและเวลำท ำกำรของบคุคลดงักลำ่ว (แล้วแต่
กรณี) 

 

  



บริษัท ช ทวี จ ำกดั (มหำชน) 

ข้อก ำหนดสทิธิ CHO-W2 หน้ำ 2 จำก 32 

ค ำอธิบำยศัพท์ 
 
"ARK" : หมำยถึง บริษัท อมรรัตนโกสินทร์ จ ำกัด ด ำเนินธุรกิจบริหำรจัดกำรรถโดยสำร

ประจ ำทำง อจัฉริยะ (SMART BUS) 

"KKTT" : หมำยถึง บริษัท ขอนแก่นพฒันำเมือง(เคเคทีที) จ ำกดั ด ำเนินธุรกิจลงทนุในธุรกิจ
ขนสง่ และเก่ียวเนื่องกบักำรขนสง่ 

"BOI" : หมำยถึง ส ำนกังำนคณะกรรมกำรสง่เสริมกำรลงทนุ 

 
 
 
 
  



บริษัท ช ทวี จ ำกดั (มหำชน) 

ข้อก ำหนดสทิธิ CHO-W2 หน้ำ 3 จำก 32 

ส่วนที่ 1  
สำระส ำคัญของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

รำยละเอียดเก่ียวกับใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

ช่ือ : ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัท ช ทวี จ ำกดั (มหำชน) รุ่นท่ี 2 

ชนิดของใบส ำคญัแสดงสทิธิ : ระบช่ืุอผู้ ถือและสำมำรถโอนเปลีย่นมือได้ 

วิธีกำรจดัสรร : จัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น (Right Offering) ในอตัรำส่วน
กำรจดัสรรที่ 2 หุ้นสำมญัเดิม (มลูค่ำหุ้นที่ตรำไว้ (par value) หุ้นละ 0.25 บำท) ต่อ 1 
หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ (2:1) ซึ่งในกำรค ำนวณสิทธิของผู้ ถือหุ้นแต่ละรำยที่จะได้รับ
กำรจัดสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิดังกล่ำว หำกมีเศษของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ไม่เต็ม
จ ำนวน 1 หน่วยจำกกำรค ำนวณ ให้ปัดเศษใบส ำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือทิง้ทัง้
จ ำนวน ทัง้นี ้ภำยหลงัจำกกำรค ำนวณสิทธิของผู้ ถือหุ้นที่จะได้รับกำรจดัสรรใบส ำคญั
แสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เหลือจำกกำรจดัสรรทัง้หมด บริษัทจะ
ด ำเนินกำรยกเลกิใบส ำคญัแสดงสทิธิสว่นท่ีเหลอืทัง้หมด (ถ้ำมี) 

จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ออก : ไมเ่กิน 654,443,258 หนว่ย 

รำคำเสนอขำยตอ่หนว่ย : หนว่ยละ 0.00 บำท (จดัสรรให้ผู้ ถือหุ้นโดยไมค่ิดมลูคำ่) 

อตัรำกำรใช้สทิธิ : ใบส ำคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย มีสทิธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัทได้ 1 หุ้น เว้นแตก่รณี
มีกำรปรับอัตรำกำรใช้สิทธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของ
ข้อก ำหนดสิทธิสว่นที่ 2 ทัง้นี ้ภำยหลงักำรค ำนวณอตัรำกำรใช้สิทธิดงักลำ่ว หำกมีเศษ
ของหุ้นสำมญัภำยหลงักำรค ำนวณกำรอตัรำใช้สทิธิแล้ว ให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้ 

รำคำกำรใช้สทิธิ : 0.86 บำท ตอ่หุ้น เว้นแตก่รณีมีกำรปรับรำคำกำรใช้สทิธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสทิธิตำมที่
ระบไุว้ในข้อ 6 ของข้อก ำหนดสทิธิสว่นท่ี 2 

 
วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ : วนัท่ี 1 กรกฎำคม 2562 

วนัครบก ำหนดอำยใุบส ำคญั
แสดงสทิธิ1 

: วนัท่ี 30 ธนัวำคม 2563 

อำยขุองใบส ำคญัแสดงสทิธิ : 1 ปี 6 เดือน นบัแตว่นัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ  

                                                           
1 วนัครบก ำหนดอำยใุบส ำคญัแสดงสิทธิจะต้องสอดคล้องกบัอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ และต้องสอดคล้องกบั “วนัก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย” 



บริษัท ช ทวี จ ำกดั (มหำชน) 

ข้อก ำหนดสทิธิ CHO-W2 หน้ำ 4 จำก 32 

จ ำนวนหุ้นสำมญัที่จดัสรรไว้เพื่อ
รองรับกำรใช้สทิธิแปลงสภำพ2 

: ไม่เกิน 654,443,258 หุ้ น มูลค่ำหุ้ นที่ตรำไว้หุ้ นละ 0.25 บำท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนหุ้น
รองรับต่อจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ณ วนัที่ 25 กุมภำพนัธ์ 2562 
เทำ่กบัร้อยละ 50 

*วิธีกำรค ำนวณสดัสว่นหุ้นรองรับ : 

จ ำนวนหุ้นรองรับส ำหรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นี ้+ จ ำนวนหุ้นที่จดัสรร
เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภำพหรือใบส ำคญัแสดงสิทธิอ่ืน (ไม่รวมจ ำนวนหุ้นเพื่อรองรับ ESOP) 

X 100 
จ ำนวนหุ้นที่จ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท + จ ำนวนหุ้นอ่ืน (นอกจำกหุ้นรองรับ) 

ซึง่บริษัทจะเสนอขำยควบคูก่บัใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้นี ้(ถ้ำมี) 
= 654,443,258 

X 100 =  50% 
 1,308,886,517 

ESOP = กำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุวำ่ด้วยกำรเสนอขำย
หลกัทรัพย์ที่ออกใหมต่อ่กรรมกำรหรือพนกังำน 

ระยะเวลำกำรใช้สทิธิ : ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิในกำรซือ้หุ้นรองรับ
ของบริษัทได้ในวนัท ำกำรสดุท้ำยของเดอืนมิถนุำยน และเดือนธนัวำคม  ตลอดอำยขุอง
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ("วันก ำหนดกำรใช้สิทธิ") โดยวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้แรกคือ
วนัท ำกำรสดุท้ำยของเดือนธันวำคม 2562 ซึ่งตรงกับวนัที่ 30 ธันวำคม 2562 และวนั
ก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำยคือวนัที่ใบส ำคญัแสดงสิทธิมีอำยคุรบ 1 ปี 6 เดือน นบั
จำกวันที่ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวันที่ 30 ธันวำคม 2563 โดยหำกวัน
ก ำหนดกำรใช้สิทธิและวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำยไม่ตรงกับวนัท ำกำร ให้เลื่อน
วนัก ำหนดกำรใช้สทิธิและวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำยขึน้มำเป็นวนัท ำกำรสดุท้ำย
ก่อนหน้ำวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิเดิม 

ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนง
ในกำรใช้สทิธิ 

: ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุนของบริษัท
จะต้องแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซือ้หุ้ นสำมัญเพิ่มทุนตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
(“ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ”) ในระหว่ำงเวลำ 09.00 น. ถึง 16.00 น. ภำยใน
ระยะเวลำ 5 วนัท ำกำรก่อนวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ยกเว้นกำรแสดงควำม
จ ำนงในกำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย ให้แสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิระหว่ำงเวลำ 09:00 
ถึง 16:00 น. ภำยในระยะเวลำ 15 วนัก่อนวนัก ำหนดใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย 

กำรไมส่ำมำรถยกเลกิกำรแจ้ง
ควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ 

: เมื่อผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิได้แจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุตำม
ใบส ำคญัแสดงสิทธิอย่ำงสมบรูณ์แล้ว จะไม่สำมำรถยกเลิกกำรแจ้งควำมจ ำนงได้ เว้น
แตเ่ป็นไปตำมข้อ 5.4.8 ของข้อก ำหนดสทิธิสว่นท่ี 2 

ตลำดรองของใบส ำคญัแสดง
สทิธิ 

: บริษัทจะน ำใบส ำคญัแสดงสิทธิเข้ำจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำด
หลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หรือ ตลำดหลกัทรัพย์ที่หุ้นสำมญัของบริษัทท ำกำรซือ้ขำยอยู่ใน
ขณะนัน้ 

                                                           
2 จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีจดัสรรไว้เป็นไปตำมประกำศ ทจ. 34/2551 ฉบบัลงวนัท่ี 15 ธันวำคม 2551 



บริษัท ช ทวี จ ำกดั (มหำชน) 

ข้อก ำหนดสทิธิ CHO-W2 หน้ำ 5 จำก 32 

ตลำดรองของหุ้นสำมญั 
เพิ่มทนุที่เกิดจำกกำรใช้สทิธิ
ตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

: บริษัทจะน ำหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิเข้ำจด
ทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หรือ ตลำดหลกัทรัพย์
ทีหุ่้นสำมญัของบริษัทท ำกำรซือ้ขำยอยูใ่นขณะนัน้ 

เหตใุนกำรต้องออกหุ้นใหมเ่พื่อ
รองรับกำรเปลีย่นแปลงกำรใช้
สทิธิ 

: บริษัทจะด ำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใช้สิทธิตำมเง่ือนไขกำร
ปรับสิทธิตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของข้อก ำหนดสิทธิส่วนที่ 2 เมื่อมีเหตุกำรณ์ตำมที่
ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดสิทธิ ซึ่งเป็นเหตุกำรณ์ที่มีลกัษณะตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 11 
(4)(ข) ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุท่ี ทจ. 34/2551 เร่ือง กำรขออนญุำต
และกำรอนญุำตให้เสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออก
ใหม่เพื่อรองรับใบส ำคญัแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวำคม 2551 (รวมทัง้ที่มีกำร
แก้ไขเพิ่มเติม) 

วตัถปุระสงค์ของกำรออก
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

: บริษัทจะน ำเงินที่ได้รับจำกกำรเพิ่มทุนมำใช้ส ำหรับหมุนเวียนภำยในกิจกำรเพื่อเพิ่ม
สภำพคลอ่งและรองรับกำรขยำยธุรกิจหลกัของบริษัท และ/หรือ เพื่อเป็นเงินทนุในกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรที่บริษัทชนะกำรประมลูแล้วรวมถึงที่คำดว่ำจะเข้ำประมลูเพิ่มเติม
ในอนำคต ตำมที่ก ำหนดดงัตอ่ไปนี ้

(1) โครงกำรบริหำรจัดกำรรถขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหำนคร ด ำเนินงำนโดย 
บริษัท อมรรัตนโกสนิทร์ จ ำกดั (“ARK”) ในกำรรวบรวมบริษัทรถร่วมบริกำรใน
กรุงเทพมหำนคร 

(2) โครงกำรจดักำร Big Data เป็นโครงกำรต่อเนื่องจำกข้อ (1) ในกำรเก็บข้อมลู
จำกระบบขนส่งมวลชนต่ำงๆ ที่มีกำรเช่ือมข้อมูล เพื่อน ำมำบริหำรจัดกำร 
และด ำเนินกำรตำ่งๆ จนน ำไปเป็นสนิค้ำหรือบริกำรสว่นเพิ่มในอนำคต 

(3) โครงกำรขอนแก่นพฒันำเมืองมี 2 โครงกำร คือ 

a) โครงกำรก่อสร้ำงรถรำงเบำไฟฟำ้ และกำรพฒันำพืน้ท่ีรอบโครงกำรตำม
แผนขอนแก่นพฒันำเมือง ร่วมกบักลุม่ KKTT โดยบริษัทจะท ำกำรร่วม
ทุนในกิจกำรกำรร่วมค้ำกับบริษัทหลำยแห่งและแบ่งกำรด ำเนินงำน 
โดย CHO จะท ำหน้ำที่ผลิตรถรำงเบำไฟฟ้ำ ควบคุมกำรก่อสร้ำง กำร
ด ำเนินกำรติดตัง้ระบบรถรำง และกำรพฒันำพืน้ท่ีตำ่งๆ 

b) โครงกำรบริหำรจัดกำรกำรเดินรถรำง และพืน้ที่รอบโครงกำร เป็น
โครงกำรตอ่เนื่องจำกข้อ a) เมื่อกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ จะได้รับสมัปทำน
บริหำรจดักำร 30 ปี 

(4) โครงกำร London Taxi ส ำหรับผู้ ใช้บริกำรในกรุงเทพมหำนคร และบริหำร
จดักำรโครงกำรดงักลำ่ว 

ประโยชน์ที่บริษัทจะพงึได้รับ
จำกกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิม่
ทนุในครัง้นี ้

: เพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั สภำพคลอ่งทำงกำรเงิน และเงินทนุหมนุเวียนให้กับ
บริษัท รวมทัง้ช่วยเสริมให้บริษัทมีฐำนเงินทนุท่ีเข้มแข็งเพื่อสร้ำงควำมพร้อมด้ำนเงินทนุ 
ส ำหรับรองรับกำรลงทนุในอนำคต แผนกำรลงทนุในอนำคตจะน ำมำซึ่งรำยได้ที่เพิ่มขึน้ 
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ซึ่งเป็นประโยชน์แก่บริษัท และผู้ ถือหุ้นของบริษัท และจะส่งผลให้บริษัทได้รับสิทธิ
ประโยชน์ BOI เมื่อบริษัทบรรลเุง่ือนไขตำ่งๆ ที่ BOI ก ำหนด 

ประโยชน์ที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สทิธิซึง่ใช้สทิธิแปลงสภำพ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิจะพงึได้รับ
จำกกำรเพิม่ทนุ 

: (1) บริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลในแตล่ะปี ในอตัรำไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 40 ของก ำไร
สทุธิ (งบเฉพำะกิจกำร) ที่เหลอืหลงัจำกหกัเงินส ำรองตำมกฎหมำย ตำมที่ได้ก ำหนดไว้
ในข้อบงัคบัของบริษัท และกฎหมำย อย่ำงไรก็ตำม กำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวอำจมี
กำรเปลีย่นแปลงได้ โดยขึน้อยูก่บัผลประกอบกำร ฐำนะทำงกำรเงินของบริษัท แผนกำร
ขยำยธุรกิจ สภำพคลอ่ง รวมถึงปัจจยัที่เก่ียวข้องในกำรบริหำรงำน ควำมจ ำเป็น และ
ควำมเหมำะสมอื่นๆ ในอนำคตตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควร 

(2) ผู้ได้รับจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัท รุ่นที่ 2 จะมีสทิธิ
รับเงินปันผลจำกกำรด ำเนินงำน เร่ิมตัง้แต่มีกำรใช้สิทธิซือ้หุ้ นสำมัญตำมใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ และบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแล้ว ต่อกระทรวงพำณิชย์เป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว 
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ส่วนที่ 2 
ข้อก ำหนดสิทธิทั่วไป 

1.   ค ำจ ำกดัควำม 

เว้นแตจ่ะก ำหนดไว้เป็นอยำ่งอื่น ค ำและข้อควำมตำ่งๆ ท่ีใช้อยูใ่นข้อก ำหนดสทิธินี ้ให้มีควำมหมำยดงัตอ่ไปนี ้

"ข้อก ำหนดสทิธิ" : หมำยถึง ข้อก ำหนดวำ่ด้วยสทิธิและหน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคญัแสดงสทิธิและผู้ ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฉบับนี ้ซึ่งมีผลบังคับตัง้แต่วันที่ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ  
รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ำมี) 

"ใบส ำคญัแสดงสทิธิ" หรือ “CHO-W2” : หมำยถึง ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท ช ทวี จ ำกัด 
(มหำชน) รุ่นท่ี 2 หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ ซึง่มีรำยละเอียดตำมที่ระบไุว้ใน
ข้อก ำหนดสทิธิ 

"ใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ" : หมำยถึง เอกสำรที่ออกโดยศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์เพื่อให้แทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

"บริษัท" หรือ "ผู้ออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ" : หมำยถึง บริษัท ช ทวี จ ำกดั (มหำชน) 

“ประกำศ ทจ. 34/2551” : หมำยถึง ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทจ. 34/2551 เร่ืองกำรขอ
อนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นที่ออกใหม่
และหุ้นที่ออกใหมเ่พื่อรองรับใบส ำคญัแสดงสิทธิ ฉบบัลงวนัที่ 15 ธันวำคม 2551 
(รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)  

"วนัท ำกำร" : หมำยถึง วนัที่ธนำคำรพำณิชย์เปิดท ำกำรตำมปกติในกรุงเทพมหำนคร  ซึ่งไม่ใช่
วัน เสำ ร์  วันอำทิต ย์  ห รือวันอื่นใดที่ ธนำคำรแห่งประเทศไทยประกำศ 
ให้เป็นวนัหยดุของธนำคำรพำณิชย์ 

"ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ" : หมำยถึง ผู้ทรงสทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิแตล่ะหนว่ยตำมข้อ 3.3 

"สมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ" 
หรือ "สมดุทะเบยีน" 

: หมำยถึง สมุดทะเบียน  หรือแหล่งข้อมูลทำงทะเบียนซึ่งบันทึกรำยละเอียด
เก่ียวกับใบส ำคัญแสดงสิทธิ และผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เก็บรักษำโดยนำย
ทะเบียน 

"สทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิ" : หมำยถึง สิทธิทัง้ปวงในใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเฉพำะสิทธิใน
กำรซือ้หุ้นรองรับ สทิธิในกำรเข้ำร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในกำรประชมุ
ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ สทิธิในกำรได้รับคำ่เสยีหำยในกรณีหุ้นรองรับไมเ่พียงพอ 

"หุ้นรองรับ" : หมำยถึง หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัท ช ทวี จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน 654,443,258 
หุ้น ที่จดัไว้เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ รวมทัง้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ
ที่จะออกเพิ่มเติมในกรณีมีกำรปรับสทิธิภำยใต้ข้อก ำหนดสทิธิ 
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“หุ้น” : หมำยถึง หุ้นสำมญัออกใหมข่องบริษัท ช ทวี จ ำกดั (มหำชน) 

“ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนง 
ในกำรใช้สทิธิ” 

: หมำยถึง ระยะเวลำที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในกำรซือ้หุ้น
สำมัญเพิ่มทุนของบริษัท สำมำรถแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญั
แสดงสทิธิได้ตำมที่ระบไุว้ในข้อ 5.3 

"วนัออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ" : หมำยถึง วนัท่ี 1 กรกฎำคม 2562 

"วนัก ำหนดกำรใช้สทิธิ" : ให้มีควำมหมำยตำมที่ระบไุว้ในข้อ 5.1 ของข้อก ำหนดสทิธิสว่นท่ี 2 

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

"นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิ" : หมำยถึง บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด  เลขที่ 93 ถนน
รัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศพัท์ : 02-009-9000 
โทรสำร : 02-009-9991 เว็บไซต์ (URL) : www.set.or.th/tsd และ/หรือ นิติบคุคล
ใดๆ ที่ได้รับกำรแต่งตัง้ให้เป็นนำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงนำย
ทะเบียนรำยใหม่ที่รับโอนสิทธิและหน้ำที่ของนำยทะเบียนเก่ียวกับกำรเป็นนำย
ทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธินี ้

“ตลำดหลกัทรัพย์” : หมำยถึง ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ/หรือ ตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

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

“ร ะ บบ  เ ผ ย แพ ร่ ข้ อ มู ล ข อ ง ต ลำด
หลกัทรัพย์ฯ” 

: หมำยถึง ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่พฒันำขึน้โดยตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เพื่อให้บริษัทจดทะเบียน และบริษัทผู้ ออกหลกัทรัพย์ ใช้ส ำหรับกำรจัดท ำและ
เผยแพร่ข้อมลูของบริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้น และ/หรือ ผู้ลงทนุทัว่ไปทรำบ 

2.   รำยกำรทั่วไป 

ใบส ำคญัแสดงสทิธินีเ้ป็นใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ออกและเสนอขำยตำมประกำศ ทจ. 34/2551  

3.   ใบส ำคัญแสดงสิทธิ สมุดทะเบียนผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสิทธิ และผู้ทรงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

3.1 นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิมีหน้ำที่ที่จะต้องออกใบส ำคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิทกุรำย ส ำหรับ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ฝำกไว้กบัศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะต้องระบุช่ือ “ศูนย์รับฝำก
หลกัทรัพย์” เป็นผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิแทนในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิ
จะออกใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมแบบที่นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิก ำหนดให้แก่
ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ 

3.2  บริษัทจะด ำเนินกำรให้นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิปฏิบตัิหน้ำที่ตำมสญัญำแต่งตัง้นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดง
สทิธิที่จะต้องจดัท ำและเก็บรักษำสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิไว้จนกวำ่ใบส ำคญัแสดงสทิธิทัง้หมดจะมีกำรใช้
สทิธิซือ้หุ้นรองรับของบริษัทหรือจนกวำ่ครบก ำหนดอำยใุบส ำคญัแสดงสทิธิ (แล้วแตก่รณี) 

http://www.set.or.th/tsd
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3.3 ผู้ทรงสทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

3.3.1 ผู้ทรงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิกรณีทัว่ไป  สิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตกได้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่
ปรำกฏช่ือเป็นเจ้ำของใบส ำคญัแสดงสทิธิในจ ำนวนดงักลำ่วที่ระบอุยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ในขณะนัน้ๆ หรือในวนัก่อนวนัแรกของกำรปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ (วนัก่อนวนัแรกที่
ขึน้เคร่ืองหมำย SP)  เว้นแต่จะได้มีกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิซึง่สำมำรถใช้ยนักบัผู้ออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ได้ตำมข้อ 4.1.1 เกิดขึน้แล้วในวนัก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนที่เก่ียวข้องข้ำงต้นซึง่สทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิจะตก
ได้แก่ผู้ รับโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

3.3.2 ผู้ทรงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิกรณีที่ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิแทน สิทธิใน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตกได้แก่บคุคลหรือนิติบคุคลที่นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิได้รับแจ้งเป็นหนงัสื อ
จำกศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์วำ่เป็นผู้ทรงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิในจ ำนวนตำมที่ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ได้
แจ้งตอ่นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิ โดยจ ำนวนดงักลำ่วจะต้องไมเ่กินกวำ่จ ำนวนรวมของใบส ำคญัแสดง
สทิธิในช่ือของศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ทีร่ะบอุยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิในขณะนัน้ๆ หรือในวนั
ก่อนวนัแรกของกำรปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิ (วนัก่อนวนัแรกที่ขึน้เคร่ืองหมำย SP) 

3.4 เมื่อศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์แจ้งตอ่นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ  นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิมีหน้ำที่ที่จะต้อง
ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ทรงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ฝำกไว้กบัศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์และลงทะเบียนให้ผู้
ทรงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิรำยดงักลำ่วเป็นผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิตำม
จ ำนวนที่ได้รับแจ้งจำกศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์  ทัง้นี ้เมื่อได้มีกำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิและลงทะเบียนดงักลำ่วแล้ว 
นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิจะแก้ไขจ ำนวนรวมของใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ลงทะเบียนในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสิทธิไว้ในช่ือของศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ โดยหกัจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในช่ือของผู้
ทรงสทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิออก  สว่นจ ำนวนรวมของใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ปรำกฏในใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์นัน้ หำกนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิไมไ่ด้ท ำกำรแก้ไข (ไมว่ำ่
ด้วยเหตใุดก็ตำม) ให้ถือว่ำมีจ ำนวนลดลงตำมจ ำนวนของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ได้แยกไปออกใบส ำคญัแสดงสิทธิและ
ลงทะเบียนไว้ในช่ือของผู้ทรงสทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิดงักลำ่ว 

4.   กำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

4.1 กำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิที่มิได้ฝำกไว้กบัศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ดงันี  ้

4.1.1 แบบกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิระหวำ่งผู้ โอนและผู้ รับโอน  กำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิจะสมบรูณ์เมื่อผู้ โอน
ใบส ำคญัแสดงสทิธิซึง่เป็นผู้ที่สมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิระบช่ืุอเป็นเจ้ำของใบส ำคญัแสดงสิทธิใน
จ ำนวนที่จะท ำกำรโอน หรือผู้ รับโอนคนสุดท้ำยโดยมีกำรสลกัหลงัแสดงกำรโอนต่อเนื่องครบถ้วนจำกผู้ที่
ปรำกฏช่ือดงักลำ่ว (แล้วแตก่รณี) ได้สง่มอบใบส ำคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้ รับโอนโดยลงลำยมอืช่ือสลกัหลงัแสดง
กำรโอนให้ไว้ด้วย 

ผลกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิระหว่ำงผู้ รับโอนกบับริษัท  กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะใช้ยนักบับริษัทได้ก็
ต่อเมื่อนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิได้รับค ำขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิพร้อมทัง้ใบส ำคญั
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แสดงสิทธิที่ผู้ รับโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิได้ลงลำยมือช่ือเป็นผู้ รับโอนในด้ำนหลงัของใบส ำคญัแสดงสิทธินัน้
ครบถ้วนแล้ว 

ผลของกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิระหว่ำงผู้ รับโอนกบับคุคลภำยนอก  กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะใช้ยนักบั
บคุคลภำยนอกได้ก็ต่อเมื่อนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิได้ลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิในสมดุ
ทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิเรียบร้อยแล้ว 

4.1.2 กำรขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ จะต้องกระท ำ ณ ส ำนกังำนใหญ่ของนำยทะเบียนใบส ำคญั
แสดงสิทธิในวนัและเวลำท ำกำรของนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ และจะต้องท ำตำมแบบและวิธีกำรที่
นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิก ำหนด โดยผู้ขอลงทะเบียนจะต้องสง่มอบใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ลงลำยมือ
ช่ือครบถ้วนตำมหลกัเกณฑ์ในข้อ 4.1.1 พร้อมทัง้หลกัฐำนอื่นๆ ท่ียืนยนัถึงควำมถกูต้องและควำมสมบรูณ์ของ
กำรโอนและกำรรับโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมที่นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิก ำหนดให้แก่นำยทะเบียน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ  และให้นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิออกใบรับค ำขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคญั
แสดงสทิธิให้แก่ผู้ขอลงทะเบียนนัน้ 

4.1.3 นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สิทธิ พร้อมทัง้รับรองกำรโอนไว้ในใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่นำยทะเบียนใบส ำคญั
แสดงสทิธิได้รับค ำขอลงทะเบียนและเอกสำรหลกัฐำนท่ีเก่ียวข้องครบถ้วนในกรณีที่ไมต้่องออกใบส ำคญัแสดง
สิทธิให้ใหม ่หรือภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัแต่วนัท่ีนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิได้รับค ำขอลงทะเบียนและ
เอกสำรหลกัฐำนท่ีเก่ียวข้องครบถ้วนในกรณีที่ต้องออกใบส ำคญัแสดงสทิธิให้ใหม่ 

4.1.4 นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิมีสิทธิปฏิเสธไม่รับด ำเนินกำรตำมค ำขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
หำกนำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิเห็นว่ำกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธินัน้จะขัดต่อกฎหมำยหรือขัดต่อ
ข้อจ ำกดักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ (ถ้ำมี) โดยนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะแจ้งให้ผู้ขอลงทะเบียน
ทรำบภำยใน 7 วันท ำกำรนับแต่วนัที่นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิได้รับค ำขอลงทะเบียนและเอกสำร
หลกัฐำนท่ีเก่ียวข้อง 

4.2 ส ำหรับกำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ฝำกไว้กบัศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ให้เป็นไปตำมข้อบงัคบัของตลำดหลกัทรัพย์ ศนูย์
รับฝำกหลกัทรัพย์ และหนว่ยงำนก ำกบัดแูลอื่นที่เก่ียวข้อง 

5.   วิธีกำรใช้สิทธิและเงื่อนไขกำรใช้สิทธิ 

5.1 วนัใช้สทิธิ 

ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิในกำรซือ้หุ้นรองรับของบริษัทได้ในวนัท ำกำรสดุท้ำยของ เดือนมิถนุำยน และ
เดือนธนัวำคม  ตลอดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสทิธิ ("วันก ำหนดกำรใช้สิทธิ") โดยวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิครัง้แรกคือวนั
ท ำกำรสดุท้ำยของเดือนธนัวำคม 2562 ซึง่ตรงกบัวนัท่ี 30 ธนัวำคม 2562 และวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำยคือวนัท่ี
ใบส ำคญัแสดงสทิธิมีอำยคุรบ 1 ปี 6 เดือน นบัจำกวนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ ซึง่ตรงกบัวนัท่ี 30 ธนัวำคม 2563 โดย
หำกวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิและวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำยไมต่รงกบัวนัท ำกำร ให้เลื่อนวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิและ
วนัก ำหนดกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำยขึน้มำเป็นวนัท ำกำรสดุท้ำยก่อนหน้ำวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิเดิม 
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5.2 กำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ 

ในกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัท ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิสำมำรถใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุตำมใบส ำคญั
แสดงสทิธิที่ตนถืออยูท่ัง้หมดหรือบำงสว่นก็ได้ ส ำหรับใบส ำคญัแสดงสทิธิที่เหลอื และไมไ่ด้ใช้สทิธิภำยในวนัก ำหนดกำร
ใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย บริษัทจะถือว่ำผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิไมป่ระสงค์ที่จะใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักลำ่วและ
ให้ถือวำ่ใบส ำคญัแสดงสทิธินัน้ๆ สิน้สภำพโดยไมม่ีกำรใช้สทิธิ 

5.3 ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ 

5.3.1 ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัแตล่ะครัง้ (ยกเว้นกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย) 

 ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิซึง่ประสงค์ทีจ่ะใช้สทิธิในกำรซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัทจะต้องแจ้งควำมจ ำนงใน
กำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุนตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ (“ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ”) ตำมวิธีกำรและ
ขัน้ตอนกำรใช้สิทธิตำมข้อ 5.4  ในระหว่ำงเวลำ 09.00 น. ถึง 16.00 น. ภำยในระยะเวลำ 5 วนัท ำกำรก่อนวนั
ก ำหนดกำรใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ (“ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ”) 

 ทัง้นี ้บริษัทจะไมปิ่ดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิเพื่อพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิเพื่อก ำหนดสิทธิ
ของผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิในกำรที่จะใช้สิทธิซือ้หุ้ นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท  บริษัทจะแจ้งข่ำวและ
รำยละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัก ำหนดวนัใช้สิทธิ ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ อตัรำกำรใช้สทิธิ 
รำคำกำรใช้สทิธิ รำยละเอียดบญัชีธนำคำรเพื่อกำรจองซือ้และใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ บคุคลที่บริษัท
จะแต่งตัง้ให้เป็นตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) และสถำนที่ใช้สิทธิ ผ่ำนระบบเผยแพร่ข้อมลู
ของตลำดหลกัทรัพย์ฯ เพื่อแจ้งให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบลว่งหน้ำภำยในระยะเวลำ 5 วนัท ำกำรก่อน
วนัเร่ิมระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิแตล่ะครัง้ 

5.3.2 ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัครัง้สดุท้ำย 

ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะต้องแจ้งควำมจ ำนงตำมวิธีกำรและขัน้ตอนกำรใช้สิทธิตำมข้อ 5.4 ในระหว่ำงเวลำ 
09.00 น. ถึง 16.00 น. ภำยในระยะเวลำ 15 วันก่อนวนัก ำหนดใช้สิทธิครัง้สุดท้ำย (“ระยะเวลำกำรแจ้ง
ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิครัง้สุดท้ำย”)  

ทัง้นี ้บริษัทจะแจ้งข่ำวและรำยละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับก ำหนดวนัใช้สิทธิ ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงใน
กำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย อตัรำกำรใช้สิทธิ รำคำกำรใช้สิทธิ รำยละเอียดบญัชีธนำคำรเพื่อกำรจองซือ้และใช้
สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ บคุคลที่บริษัทจะแต่งตัง้ให้เป็นตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) 
และสถำนที่ใช้สิทธิ ผ่ำนระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลำดหลกัทรัพย์ฯ เพื่อแจ้งให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบ
ล่วงหน้ำภำยในระยะเวลำ 5 วนัท ำกำรก่อนวนัเร่ิมระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย 
พร้อมทัง้ส่งจดหมำยลงทะเบียนถึงผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ตำมรำยช่ือที่ปรำกฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้สดุท้ำย ทัง้นี ้บริษัทจะปิดสมดุ
ทะเบียนผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิเพื่อพักกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้สุดท้ำยเป็นเวลำ 21 วันก่อนวนั
ก ำหนดใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย และตลำดหลกัทรัพย์จะท ำกำรขึน้เคร่ืองหมำยห้ำมกำรซือ้ขำย (SP) เพื่อห้ำมกำร



บริษัท ช ทวี จ ำกดั (มหำชน) 

ข้อก ำหนดสทิธิ CHO-W2 หน้ำ 12 จำก 32 

ซือ้ขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิ ลว่งหน้ำ 2 วนัท ำกำรก่อนวนัเร่ิมปิดสมดุทะเบียน หรือตำมระยะเวลำอื่นใดที่ตลำด
หลกัทรัพย์จะก ำหนดเพื่อเร่ิมห้ำมกำรซือ้ขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

ในกรณีที่วนัเร่ิมปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิเพื่อพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ใช่วนัท ำกำร
ของตลำดหลกัทรัพย์ ให้เลื่อนวนัเร่ิมปิดสมดุทะเบียนเป็นวนัท ำกำรสดุท้ำยก่อนหน้ำวนัเร่ิมปิดสมดุทะเบียน
เดิมดงักลำ่ว ทัง้นี ้ใบส ำคญัแสดงสทิธิจะพกักำรซือ้ขำยจนถึงวนัก ำหนดใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย 

5.4 วิธีกำรใช้สทิธิและขัน้ตอนกำรใช้สทิธิ  

5.4.1 ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิสำมำรถขอรับใบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุได้ที่บริษัท และ/หรือ 
ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ (ถ้ำมี) หรือดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ของบริษัท (www.cho.co.th) โดย
สำมำรถแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุได้ที่บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงใน
กำรใช้สทิธิ (ถ้ำมี) ตำมระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิตำมที่ระบใุนข้อ 5.3 ข้ำงต้น 

ในกรณีที่ใบส ำคญัแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหลกัทรัพย์  (Scripless) ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ต้องกำรใช้
สทิธิต้องแจ้งควำมจ ำนง และกรอกแบบค ำขอเพื่อขอถอนใบส ำคญัแสดงสทิธิตำมที่ตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนด  

ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิมีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของตนอยูใ่นบญัชี “บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อผู้ฝำก” ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ต้องกำรใช้สทิธิต้องแจ้งควำมจ ำนง และกรอกแบบ
ค ำขอเพื่อขอถอนใบส ำคัญแสดงสิทธิตำมที่ตลำดหลักทรัพย์ก ำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็น
นำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลกัทรัพย์ดงักลำ่วจะด ำเนินกำรแจ้งกบัศนูย์รับฝำก
หลกัทรัพย์เพื่อขอถอนใบส ำคญัแสดงสทิธิจำกบญัชี “บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อ
ผู้ ฝำก” โดยศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะด ำเนินกำรออกใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้เป็นหลักฐำน
ประกอบกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัท 

ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่มีบัญชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ โดยใบส ำคัญแสดงสิทธิอยู่กับศูนย์รับฝำก
หลกัทรัพย์ใน “บญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์” ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ต้องกำรใช้สิทธิ ต้องแจ้งควำมจ ำนง
และกรอกแบบค ำขอเพื่อขอถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมที่ตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนด โดยยื่นต่อศูนย์รับฝำก
หลกัทรัพย์เพื่อขอถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิจำก “บญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์” โดยศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์จะ
ด ำเนินกำรออกใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ เพื่อใช้เป็นหลกัฐำนประกอบกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของ
บริษัท 

ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ (ทัง้ที่ถือเป็นใบส ำคัญแสดงสิทธิ  และในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless)) ที่
ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ จะต้องปฏิบตัิตำมเง่ือนไขกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ โดยต้อง
ด ำเนินกำรและสง่เอกสำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิภำยในระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ ดงันี  ้

ก) แบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้ นสำมัญเพิ่มทุนที่ได้กรอกข้อควำมถูกต้องชัดเจน  และ
ครบถ้วนทกุรำยกำร พร้อมลงนำมโดยผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิและสง่ให้แก่บริษัท และ/หรือ ตวัแทน
รับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ (ถ้ำมี) ในช่วงระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ 
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ข) ใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมแบบที่ตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนด ซึ่งผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิลงลำยมือช่ือผู้ โอนด้ำนหลงั ตำมจ ำนวนที่ระบใุนแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้
สิทธิ ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิมิได้ใช้สิทธิซือ้หุ้ นสำมัญทัง้จ ำนวนและประสงค์จะมอบ
อ ำนำจให้บคุคลอื่นมำรับใบส ำคญัแสดงสิทธิฉบบัใหม่ส ำหรับใบส ำคญัแสดงสิทธิเฉพำะสว่นที่ยงั
ไม่ได้ใช้สิทธิ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะต้องแนบหนงัสือมอบอ ำนำจซึ่งลงนำมโดยผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสิทธิเพื่อมอบอ ำนำจให้ผู้อื่นมำรับใบส ำคญัแสดงสิทธิฉบบัใหม่ส ำหรับใบส ำคญัแสดงสิทธิ
เฉพำะส่วนที่ยงัไม่ได้ใช้สิทธิดงักล่ำวแทนตน และส่งให้แก่บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำม
จ ำนงในกำรใช้สทิธิ (ถ้ำมี) 

ค) ช ำระเงินตำมจ ำนวนที่ระบใุนใบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ และสง่หลกัฐำนกำร
ช ำระเงินให้แก่บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) โดยผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นจะต้อง (1) โอนเงินเข้ำบญัชีธนำคำรตำมที่บริษัทก ำหนด ซึ่ง
จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบตำมเง่ือนไขข้อ 5.3  โดยให้แนบหลกัฐำนกำรโอนเงินที่ธนำคำรออกให้ 
พร้อมระบุช่ือ-นำมสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อไว้ด้วย หรือ (2) ช ำระเป็นเช็คบุคคล 
แคชเชียร์เช็ค ดร๊ำฟท์ ที่สำมำรถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหำนคร ภำยใน 1 วนัท ำกำร นบัจำก
วนัท่ีแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ โดยเช็คบคุคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟ ต้องลงวนัท่ีและ
สง่หลกัฐำนประกอบกำรใช้สิทธิให้ครบถ้วนก่อนก ำหนดกำรใช้สิทธิอย่ำงน้อย 2 วนัท ำกำร และขีด
คร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยให้ถกูต้องตำมรำยละเอียดที่บริษัทจะแจ้งให้ทรำบตำมเง่ือนไขข้อ 5.3 โดยให้
ระบช่ืุอ-นำมสกลุ และเบอร์โทรศพัท์ที่สำมำรถติดตอ่ได้ไว้ด้ำนหลงัด้วย หรือ (3) ช ำระโดยวิธีกำรอื่น
ตำมแต่ที่บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) จะเป็นผู้ก ำหนดและแจ้ง
ให้ทรำบตอ่ไป  

ทัง้นี ้กำรใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสำมญัดงักลำ่วจะสมบรูณ์ก็ตอ่เมื่อบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำม
จ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) ได้รับช ำระเงินตำมที่ระบใุนใบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญั
เพิ่มทนุ หรือสำมำรถเรียกเก็บเงินดงักลำ่วได้แล้วเท่ำนัน้ หำกบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำม
จ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) ไม่ได้รับช ำระเงินหรือไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินได้ไม่ว่ำด้วยเหตผุลใดๆ ที่
มิได้เกิดจำกควำมผิดของบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) บริษัทจะ
ถือว่ำผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนำวำ่ไม่มีควำมประสงค์ในกำรใช้สิทธิและได้ยกเลิกกำรใช้
สทิธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุในครัง้นัน้ โดยบริษัทจะจดัสง่หรือด ำเนินกำรให้ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนวน
ในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) จดัสง่ใบส ำคญัแสดงสิทธิพร้อมกบัเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ที่ไมส่ำมำรถ
เรียกเก็บเงินได้คืนให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 10 วนัท ำกำรนบั
จำกวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิ (ในครัง้นัน้ๆ) โดยกำรคืนจะเป็นไปตำมระยะเวลำและวิธีกำรที่สมำคม
บริษัทหลกัทรัพย์ไทยก ำหนดโดยได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์ (แต่ทัง้นี ้ไม่ถือเป็นกำรตัดสิทธิที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะใช้สิทธิซือ้หุ้น
สำมญัเพิ่มทนุในครัง้ต่อไป เว้นแต่เป็นกำรใช้สิทธิในครัง้สดุท้ำย บริษัทจะถือวำ่ใบส ำคญัแสดงสทิธิ
นัน้ๆ สิน้สภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิซึ่งบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ 
(ถ้ำมี) จะไมรั่บผิดชอบตอ่ดอกเบีย้ และ/หรือ คำ่เสยีหำยอื่นใดไมว่ำ่กรณีใดๆ)  
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ง) ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบค่ำอำกรแสตมป์หรือภำษีอื่นใด  (ถ้ำมี) ตำม
บทบญัญัติแห่งประมวลรัษฎำกรหรือข้อบงัคบัหรือกฎหมำยต่ำงๆ ที่ใช้บงัคบัในกำรใช้สิทธิซือ้หุ้น
สำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

จ) หลกัฐำนประกอบกำรใช้สทิธิ 

1)   บคุคลธรรมดำสญัชำติไทย :  ส ำเนำบตัรประชำชน หรือส ำเนำบตัรข้ำรำชกำร หรือส ำเนำ
บตัรพนกังำนรัฐวิสำหกิจที่ยงัไมห่มดอำย ุ(ในกรณีมีกำรเปลีย่นช่ือ/ช่ือสกลุ ซึง่ท ำให้ช่ือ/ช่ือ
สกุล ไม่ตรงกับใบส ำคญัแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสำรที่ออกโดยหน่วยงำนรำชกำร เช่น ใบ
แจ้งเปลีย่นช่ือ/ช่ือสกลุ เป็นต้น) พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง 

2)   บุคคลธรรมดำต่ำงด้ำว : ส ำเนำใบต่ำงด้ำว หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำง  ที่ยงัไม่หมดอำยุ 
พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง 

3)   นิติบุคคลสญัชำติไทย : ส ำเนำหนงัสือรับรองบริษัทที่กระทรวงพำณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 
เดือนก่อนวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิในครัง้นัน้ๆ พร้อมรับรองส ำเนำถกูต้องโดยกรรมกำรผู้มี
อ ำนำจที่มีช่ือปรำกฏอยู่ในหนงัสือรับรองบริษัทนัน้ และเอกสำรหลกัฐำนของกรรมกำรผู้มี
อ ำนำจลงลำยมือช่ือตำม 1) หรือ 2) พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง 

4)   นิติบคุคลตำ่งด้ำว : ส ำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียนจดัตัง้นิตบิคุคล และ/หรือ หนงัสอืรับรอง
นิติบคุคล พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้องโดยกรรมกำร-ผู้มีอ ำนำจ และเอกสำร
หลกัฐำนของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงลำยมือช่ือตำม 1) หรือ 2) พร้อมลงลำยมือช่ือรับรอง
ส ำเนำถกูต้อง และรับรองโดย Notary public ของประเทศที่ออกเอกสำรนัน้ไมเ่กิน 6 เดือน
ก่อนวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิในครัง้นัน้ๆ 

5)   คสัโตเดียน : ส ำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียน พร้อมหนงัสือแต่งตัง้คสัโตเดียน และเอกสำร
หลกัฐำนของผู้มีอ ำนำจลงลำยมือช่ือตำม 1) หรือ 2) พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำ
ถกูต้อง และรับรองโดย Notary public ของประเทศที่ออกเอกสำรนัน้ไม่เกิน 6 เดือนก่อน
วนัก ำหนดกำรใช้สทิธิในครัง้นัน้ๆ 

ทัง้นี ้หำกผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิไมส่ง่มอบหลกัฐำนประกอบกำรใช้สทิธิตำมที่กลำ่วข้ำงต้น บริษัท และ/หรือ 
ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ (ถ้ำมี)  ขอสงวนสทิธิที่จะถือวำ่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิไมป่ระสงค์จะ
ใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ (ในครัง้นัน้ๆ) อยำ่งไรก็ตำม บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำร
ใช้สิทธิ (ถ้ำมี) สำมำรถใช้ดลุพินิจในกำรพิจำรณำให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ ใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ 
ได้ตำมควำมเหมำะสม 

5.4.2 จ ำนวนหนว่ยของใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ขอใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุจะต้องเป็นจ ำนวนเต็มเทำ่นัน้ โดยอตัรำ
กำรใช้สิทธิเท่ำกบัใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หน่วยต่อหุ้นสำมญั 1 (หนึ่ง) หุ้น เว้นแต่กรณีมีกำรปรับอตัรำ
กำรใช้สทิธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสทิธิตำมที่ระบไุว้ในข้อ 6 
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5.4.3 จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกให้เมื่อมีกำรใช้สิทธิจะค ำนวณโดยกำรน ำจ ำนวนเงินในกำรใช้สิทธิ ซึ่งผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสทิธิได้ช ำระตำมที่กลำ่วข้ำงต้น หำรด้วยรำคำกำรใช้สทิธิในขณะท่ีมีกำรใช้สทิธินัน้ โดยบริษัทจะออกหุ้น
สำมญัเป็นจ ำนวนเต็ม ไม่เกินจ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิคณูด้วยอตัรำกำรใช้สิทธิ หำกมีกำรปรับ
รำคำกำรใช้สทิธิ และ/หรือ อตัรำกำรใช้สทิธิแล้วท ำให้มีเศษเหลอือยูจ่ำกกำรค ำนวณดงักลำ่ว บริษัท และ/หรือ 
ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) จะไม่น ำเศษดงักลำ่วมำคิดค ำนวณและจะสง่คืนเงินที่เหลือ
จำกกำรใช้สทิธิดงักลำ่วเป็นเช็ค ดร๊ำฟท์ ตัว๋แลกเงินธนำคำร หรือค ำสัง่จ่ำยเงินของธนำคำร ซึง่ขีดคร่อมสัง่จำ่ย
เฉพำะช่ือผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ คืนให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 10 
วันท ำกำรนับจำกวันก ำหนดกำรใช้สิทธิ (ในแต่ละครัง้) โดยกำรคืนจะเป็นไปตำมระยะเวลำและวิธีก ำรที่
สมำคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทยก ำหนดโดยได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์ โดยไมม่ีดอกเบีย้ไมว่ำ่ในกรณีใดๆ ในกรณีที่ต้องมีกำรเปลีย่นแปลงอตัรำกำรใช้สทิธิตำม
เกณฑ์กำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใช้สิทธิตำมที่ระบใุนเง่ือนไขกำรปรับสิทธิ และมีเศษของ
จ ำนวนหุ้นสำมญัที่จะได้รับจำกกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิให้ตดัเศษของหุ้นทิง้ 

5.4.4 ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะต้องใช้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมญัไม่ต ่ำกว่ำ 100 หุ้นสำมญั โดยจ ำนวนหน่วยของ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซือ้หุ้ นสำมัญจะต้องเป็นจ ำนวนเต็มเท่ำนัน้ อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่ผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ มีสิทธิในกำรซือ้หุ้นต ่ำกวำ่ 100 หุ้นสำมญั จะต้องใช้สทิธิในกำรซือ้หุ้นสำมญัในครัง้เดียว
ทัง้จ ำนวน (ยกเว้นในกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำยนี ้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะสำมำรถใช้สทิธิในกำรซือ้หุ้นสำมญั
โดยไมม่ีกำรก ำหนดจ ำนวนหุ้นสำมญัขัน้ต ่ำ) 

5.4.5 หำกบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ ได้รับเอกสำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิตำม
ข้อ 5.4.1 จ) ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกูต้อง หรือจ ำนวนเงินที่บริษัทหรือตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ 
(ถ้ำมี) ได้รับช ำระไมค่รบตำมจ ำนวนที่ระบไุว้ในแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญั หรือบริษัทหรือ
ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) ตรวจสอบได้วำ่ข้อควำมที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิกรอกลงใน
แบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญันัน้ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกูต้อง  หรือติดอำกรแสตมป์ (ถ้ำมี) ไม่
ครบถ้วนถกูต้องตำมบทบญัญัติแหง่ประมวลรัษฎำกร ข้อบงัคบั หรือกฎหมำยตำ่งๆ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ
จะต้องท ำกำรแก้ไขให้ถูกต้องภำยในระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ  (ในแต่ละครัง้) หำกผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิไม่ท ำกำรแก้ไขให้ถกูต้องภำยในระยะเวลำดงักลำ่ว บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำม
จ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) จะถือว่ำผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนำยกเลิกกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญั  (ใน
ครัง้นัน้ๆ) และบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) จะจัดสง่เงินที่ได้รับโดยไม่มี
ดอกเบีย้ และใบส ำคญัแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ ภำยใน  7 วนัท ำกำร (กรณีโอนเงินผ่ำน
บญัชีเงินฝำกธนำคำรของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิตำมที่ได้รับแจ้งไว้) หรือ ภำยใน 10 วนัท ำกำร (กรณีคืนเช็ค 
ดร๊ำฟท์ ตัว๋แลกเงินธนำคำร หรือค ำสัง่จ่ำยเงินของธนำคำร ซึ่งขีดคร่อมสัง่จ่ำยเฉพำะช่ือผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สิทธิ โดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน) นบัจำกวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิ (ในครัง้นัน้ๆ) โดยกำรคืนจะเป็นไปตำม
ระยะเวลำและวิธีกำรที่สมำคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยก ำหนดโดยได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนั กงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (ทัง้นี ้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถแจ้งควำมจ ำนง
กำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัใหมไ่ด้ในวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้ตอ่ไป เว้นแต่กำรใช้สทิธิครัง้นัน้จะเป็นกำรใช้สทิธิ
ครัง้สดุท้ำย ให้ถือวำ่ใบส ำคญัแสดงสทิธินัน้ๆ สิน้สภำพลงโดยไมม่ีกำรใช้สทิธิ บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้ง
ควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ (ถ้ำมี) จะไมรั่บผิดชอบตอ่ดอกเบีย้ และ/หรือ คำ่เสยีหำยอื่นใด ไมว่ำ่กรณีใดๆ) 
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5.4.6 ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิช ำระเงินในกำรใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัท และ/หรือ  ตวัแทนรับแจ้งควำม
จ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) มีสิทธิที่จะด ำเนินกำรประกำรใดประกำรหนึ่งดงัต่อไปนี ้ตำมที่บริษัท และ/หรือ 
ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ (ถ้ำมี) จะเห็นสมควร 

ก) ให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิช ำระเงินเพิ่มเติมตำมจ ำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภำยใน
ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิในครัง้นัน้  หำกบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำม
จ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) ไม่ได้รับเงินครบตำมจ ำนวนในกำรใช้สิทธิภำยในระยะเวลำดงักล่ำว  
บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) จะถือว่ำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำร
ใช้สทิธิในครัง้นัน้สิน้สภำพลงโดยไมม่ีกำรใช้สทิธิ หรือ 

ข)  ถือว่ำจ ำนวนหุ้นสำมญัที่จองซือ้มีจ ำนวนเท่ำกบัจ ำนวนเงินที่ได้รับจำกกำรใช้สิทธิตำมรำคำกำรใช้
สทิธิในขณะนัน้ หรือ 

ค)  ถือวำ่กำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิในครัง้นัน้สิน้สภำพลงโดยไมม่ีกำรใช้สทิธิ 

  [หมำยเหต ุ: ในกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย บริษัทจะด ำเนินกำรตำมข้อ ข) ข้ำงต้น] 

กำรกระท ำใดๆ ของบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ (ถ้ำมี) ให้ถือวำ่เป็นท่ีสิน้สดุ  

ในกรณีตำมข้อ ก) และ ค) บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี)  จะส่งใบส ำคญั
แสดงสทิธิและเงินท่ีได้รับไว้คืนเป็นเช็ค ดร๊ำฟท์ ตัว๋แลกเงินธนำคำร หรือค ำสัง่จ่ำยเงินของธนำคำร ซึง่ขีดคร่อม
สั่งจ่ำยเฉพำะช่ือผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ โดยจะถือว่ำไม่มีกำรใช้สิทธิดังกล่ำว โดยจะส่งคืนให้แก่ผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 10 วนัท ำกำรนบัจำกวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิ (ในครัง้นัน้ๆ) 
ทัง้นี ้กำรคืนจะเป็นไปตำมระยะเวลำและวิธีกำรที่สมำคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยก ำหนดโดยได้รับควำม
เห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ โดยไมม่ีดอกเบีย้  

ในกรณีตำมข้อ ข) บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ (ถ้ำมี) จะถือวำ่มีกำรใช้สทิธิเพียง
บำงสว่น และบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี)  จะสง่มอบใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ส่วนที่เหลือคืนให้กับผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน  10 วันท ำกำรนับจำกวัน
ก ำหนดกำรใช้สิทธิ (ในครัง้นัน้ๆ) พร้อมเงินสว่นท่ีเหลือ (ถ้ำมี) โดยไม่มีดอกเบีย้ โดยช ำระเป็นเช็ค ดร๊ำฟท์ ตัว๋
แลกเงินธนำคำร หรือค ำสัง่จ่ำยเงินของธนำคำร ซึง่ขีดคร่อมสัง่จ่ำยเฉพำะช่ือผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ (อยำ่งไร
ก็ดี ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ยงัไมม่ีกำรใช้สทิธิดงักลำ่ว ยงัมีผลตอ่ไปจนถึงวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย เว้น
แตเ่ป็นกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย) 

5.4.7  ในกรณีที่บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ (ถ้ำมี) ไมส่ำมำรถคืนเงินสว่นท่ีไมไ่ด้ใช้สทิธิ
ให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิได้ภำยในระยะเวลำ 7 หรือ 10 วนัท ำกำรนบัแตว่นัครบก ำหนดกำรใช้สิทธิ (ใน
ครัง้นัน้ๆ) (ตำมแตก่รณี) ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะได้รับดอกเบีย้ในอตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยค ำนวณจำก
เงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธินบัแต่วนัที่พ้นก ำหนดระยะเวลำดงักล่ำวจนถึง (แต่ไม่รวม) วนัที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สทิธิได้รับคืน 
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อย่ำงไรก็ดี หำกบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) ได้ท ำกำรสง่เช็ค ดร๊ำฟท์ ตัว๋
แลกเงินธนำคำร หรือค ำสัง่จ่ำยเงินของธนำคำร ซึง่ขีดคร่อมสัง่จ่ำยเฉพำะช่ือผู้ ถือใบส ำคญัสทิธิ ทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุในหนงัสือแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิโดยถกูต้องแล้ว ให้ถือว่ำผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสทิธิ ได้รับเงินคืนโดยชอบและผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ ไมม่ีสทิธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือ คำ่เสยีหำย
ใดๆ อีกตอ่ไป 

5.4.8  เมื่อผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้ นสำมญัเพิ่มทุน  ได้ปฏิบตัิตำมเง่ือนไขกำรแจ้งควำม
จ ำนงกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ กลำ่วคือ ได้สง่มอบทัง้ใบส ำคญัแสดงสทิธิ แบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้
สิทธิซือ้หุ้นสำมญั พร้อมทัง้หลกัฐำนประกอบกำรใช้สิทธิตำมข้อ 5.4.1 จ) และช ำระเงินค่ำจองซือ้หุ้นสำมญั
ถกูต้องและครบถ้วนสมบรูณ์ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ จะไมส่ำมำรถยกเลกิหรือเพิกถอนกำรใช้สทิธิได้ เว้นแต่
จะได้รับควำมยินยอมเป็นหนงัสอืจำกบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ (ถ้ำมี) 

5.4.9  เมื่อพ้นก ำหนดวนัก ำหนดใช้สิทธิครัง้สดุท้ำยแล้ว แต่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิยงัมิได้ปฏิบตัิตำมเง่ือนไขของ
กำรใช้สิทธิที่บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) ก ำหนดไว้อย่ำงครบถ้วน ให้ถือ
ว่ำใบส ำคญัแสดงสิทธินัน้ๆ สิน้สภำพลงโดยไมม่ีกำรใช้สิทธิ และผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะใช้สิทธิใดๆ ไม่ได้
อีก 

5.4.10 ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิสง่มอบใบส ำคญัแสดงสิทธิ เป็นจ ำนวนมำกกวำ่จ ำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ 
บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ (ถ้ำมี) จะสง่ใบส ำคญัแสดงสทิธิใบใหมโ่ดยมีจ ำนวน
ของใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ลดลงให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิดงักลำ่ว หำกใบส ำคญัแสดงสทิธินัน้อยูใ่นระบบ
ใบหุ้น โดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 10 วนัท ำกำรนบัแตว่นัครบก ำหนดกำรใช้สิทธิ (ในครัง้นัน้ๆ) และ
จะท ำกำรยกเลกิใบส ำคญัแสดงสทิธิใบเก่ำ 

5.4.11 บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุช ำระแล้วของบริษัทต่อกระทรวงพำณิชย์ตำมจ ำนวนหุ้นสำมญัที่
ออกใหม่ส ำหรับกำรใช้สิทธิ (ในแต่ละครัง้) ภำยใน 14 วนันบัแต่วนัครบก ำหนดกำรใช้สิทธิ (ในครัง้นัน้ๆ) และ
บริษัทจะด ำเนินกำรให้นำยทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดช่ือผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิเข้ำเป็นผู้ ถือหุ้น
สำมญัของบริษัทในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นตำมจ ำนวนหุ้นสำมญัที่ค ำนวณได้จำกกำรใช้สทิธิ (ในครัง้นัน้ๆ) 

บริษัทจะด ำเนินกำรยื่นค ำขอให้รับหุ้นสำมญัเพิ่มทนุที่ออกใหม่เนื่องจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ 
เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนและเข้ำท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์ให้เป็นท่ีเรียบร้อยภำยใน 30 วนันบัแตว่นั
ก ำหนดกำรใช้สทิธิแตล่ะครัง้ 

หุ้นสำมญัใหมท่ี่ออกเนื่องจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิจะมีสิทธิและสถำนะเทำ่เทียมกบัหุ้นสำมญั
ของบริษัทท่ีได้ออกไปก่อนหน้ำแล้วทกุประกำร นบัตัง้แตว่นัท่ีมีกำรจดแจ้งช่ือของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิหรือ
ผู้ รับสทิธิแทนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทและจดทะเบียนเพิ่มทนุช ำระแล้วเนื่องจำกกำรออกหุ้นสำมญัใหมจ่ำกกำร
ใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิกบักระทรวงพำณิชย์แล้ว 

5.4.12  ในกรณีที่หุ้นสำมญัที่ส ำรองไว้เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิไมเ่พียงพอ บริษัทจะด ำเนินกำร
ชดใช้ค่ำเสียหำยที่เกิดขึน้ให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้ตำมข้อ 7 อย่ำงไรก็ตำม บริษัท
จะไม่ชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้  ถึงแม้ว่ำจะมีหุ้นสำมญัเพียงพอ 
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ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นบคุคลตำ่งด้ำวหรือนิติบคุคลตำ่งประเทศที่ไมส่ำมำรถใช้สิทธิได้  เพรำะ
ถกูจ ำกดัสทิธิตำมสดัสว่นกำรถือหุ้นท่ีระบใุนข้อบงัคบัของบริษัท 

5.4.13  นำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

 บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
 93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400 
 โทรศพัท์ : 0-2009-9000 
 โทรสำร : 02-009-9991 
 SET Contact Center :  0-2009-9999 
 Website :  http://www.set.or.th/tsd 
 E-mail :  SETContactCenter@set.or.th 

นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบกำรปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในสมุด
ทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยช่ือเต็ม สญัชำติ และที่อยู่ของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ
และรำยละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องตำมที่ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ก ำหนด ในกรณีข้อมลูไมต่รงกนั บริษัทจะถือว่ำ
สมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิเป็นข้อมลูที่ถกูต้อง 

ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิมีหน้ำที่ในกำรแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงหรือข้อผิดพลำดในรำยละเอียดในกำรลงบนัทกึ
ในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ และนำยทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิจะเปลีย่นแปลงหรือแก้ไข
ข้อผิดพลำดดงักลำ่ว 

5.4.14  วิธีกำรสง่มอบใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

บริษัทจะด ำเนินกำรส่งมอบใบส ำคญัแสดงสิทธิให้แก่บุคคลตำมรำยช่ือผู้ที่ได้รับกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดง
สทิธิและบริษัทจะด ำเนินกำรออกและสง่มอบใบส ำคญัแสดงสทิธิ ตำมรำยละเอียด ดงันี  ้

5.4.14.1 กรณีที่ผู้ ได้รับกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิไมม่ีบญัชีขำยหลกัทรัพย์กบับริษัทหลกัทรัพย์ 

ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์/นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิจะสง่มอบใบส ำคญัแสดงสทิธิตำมจ ำนวนที่
ได้รับจัดสรรให้แก่ผู้ที่ได้รับกำรจดัสรรทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตำมช่ือที่อยู่ที่ระบุในสมดุ
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นภำยใน 15 วนัท ำกำร นบัแต่วนัที่ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ ในกรณีนี  ้ผู้ที่ได้รับกำร
จัดสรรจะไม่สำมำรถขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับกำรจัดสรรในครัง้นีใ้นตลำดหลกัทรัพย์ได้ 
จนกวำ่จะได้รับใบส ำคญัแสดงสทิธิ ซึง่อำจได้รับภำยหลงัจำกที่ใบส ำคญัแสดงสทิธิของบริษัทเร่ิมซือ้
ขำยในตลำดหลกัทรัพย์ 

5.4.14.2 กรณีที่ผู้ที่ได้รับกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิมีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์กบับริษัทหลกัทรัพย์ 

 ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์/นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิจะน ำใบส ำคญัแสดงสทิธิฝำกไว้กบั “บริษัท 
ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อผู้ฝำก” และศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอด
บญัชีจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่บริษัทนัน้ฝำกหลกัทรัพย์อยู่ ในขณะเดียวกนับริษัทหลกัทรัพย์นัน้

http://www.set.or.th/tsd
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ก็จะบนัทึกยอดบญัชีจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ผู้ ได้รับจดัสรรฝำกไว้ และออกหลกัฐำนกำรฝำก
ให้แก่ผู้ที่ได้รับกำรจัดสรรภำยใน 7 วนัท ำกำร นบัจำกวนัที่ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ ในกรณีนีผู้้ ที่
ได้รับกำรจดัสรรจะสำมำรถขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิในตลำดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีที่ตลำดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทยอนมุตัิให้ท ำกำรซือ้ขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิในตลำดหลกัทรัพย์ 

 ทัง้นี ้ช่ือของผู้ที่ได้รับกำรจัดสรรจะต้องตรงกับช่ือเจ้ำของบัญชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ที่ผู้ ที่ได้รับกำร
จัดสรรประสงค์ที่จะฝำกใบส ำคญัแสดงสิทธิไว้ มิฉะนัน้แล้ว บริษัท/ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์/นำย
ทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิ ขอสงวนสทิธิที่จะด ำเนินกำรออกใบส ำคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้ที่ได้รับกำร
จดัสรรตำมข้อ 5.4.14.1 แทน 

5.4.14.3 กรณีที่ผู้ ได้รับกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิประสงค์จะให้ฝำกไว้ในบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์กบัศนูย์
รับฝำกหลกัทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600  

 ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์/นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ จะน ำใบส ำคญัแสดงสิทธิฝำกไว้ศนูย์รับ
ฝำกหลกัทรัพย์ และศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจ ำนวนใบส ำคัญแสดงสิทธิตำม
จ ำนวนที่ได้รับกำรจดัสรรไว้ในบญัชีของบญัชีผู้ออกหลกัทรัพย์สมำชิกเลขที่ 600 และออกหลกัฐำน
กำรฝำกให้แก่ผู้ที่ได้รับกำรจดัสรรภำยใน 7 วนัท ำกำร นบัจำกวนัที่ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ เมื่อผู้ที่
ได้รับกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิต้องกำรขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิจะต้องขอถอนใบส ำคญัแสดง
สทิธิออกจำกบญัชีเลขที่ 600 ดงักลำ่วเสยีก่อน โดยต้องติดตอ่ผำ่นบริษัทหลกัทรัพย์ทัว่ไป ซึง่อำจจะ
มีค่ำธรรมเนียมในกำรด ำเนินกำรตำมที่ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ๆ 
ก ำหนด ดงันัน้ในกรณีนี ้ผู้ที่ได้รับจดัสรรจะสำมำรถขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิในตลำดหลกัทรัพย์ได้
ทนัทีที่ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยอนญุำตให้ท ำกำรซือ้ขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิของบริษัทได้
ในตลำดหลกัทรัพย์ และผู้ที่ได้รับกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิได้ด ำเนินกำรถอนใบส ำคญัแสดง
สทิธิออกจำกบญัชีเลขที่ 600 ดงักลำ่วแล้ว 

5.4.15 กำรสง่มอบหุ้นสำมญัเพิ่มทนุท่ีเกิดจำกกำรใช้สทิธิของใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

ในกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัของบริษัทตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญั
แสดงสทิธิที่ใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญั สำมำรถเลอืกให้บริษัทด ำเนินกำรในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

5.4.15.1 ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซือ้หุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วประสงค์จะขอรับใบหุ้นสำมญั 
โดยให้ออกใบหุ้นในนำมของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์/นำยทะเบียนใบส ำคญั
แสดงสทิธิ จะสง่มอบใบหุ้นตำมจ ำนวนที่ใช้สทิธิแกผู่้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิทำงไปรษณีย์ลงทะเบยีน
ตอบรับ ตำมช่ือที่อยู่ที่ระบุไว้ในสมดุทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัจำกวนั
ครบก ำหนดกำรใช้สิทธิ (แต่ละครัง้) ในกรณีนี ้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญั จะ
ไมส่ำมำรถขำยหุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สทิธิในตลำดหลกัทรัพย์ได้จนกวำ่จะได้รับใบหุ้น ซึง่อำจจะ
ได้รับภำยหลงัจำกที่หุ้ นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิได้รับอนุญำตให้เข้ำท ำกำรซือ้ขำยในตลำด
หลกัทรัพย์ 
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5.4.15.2 ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซือ้หุ้ นเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้ น
สำมญั แต่ประสงค์จะใช้บริกำรของศนูย์ฝำกหลกัทรัพย์ โดยผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิประสงค์ที่จะ
ฝำกหุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ ซึ่งผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิมี
บญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์อยู่ ในกรณีนีศู้นย์รับฝำกหลกัทรัพย์/นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ  จะ
ด ำเนินกำรน ำหุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิฝำกไว้กบั “บริษัทศนูย์ฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ำกัด เพื่อผู้ ฝำก” และศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจ ำนวนหุ้ นสำมัญที่บริษัท
หลกัทรัพย์นัน้ฝำกหุ้นสำมญัอยู ่ในขณะเดียวกนับริษัทหลกัทรัพย์นัน้ก็จะบนัทกึยอดบญัชีจ ำนวนหุ้น
สำมญัที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัฝำกไว้และออกหลกัฐำนกำรฝำกให้แกผู่้ใช้สทิธิ
จองซือ้หุ้นสำมญัภำยใน 7 วนั ท ำกำรนบัจำกวนัครบก ำหนดกำรใช้สิทธิ (ในแต่ละครัง้) ในกรณีนีผู้้
ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิได้รับกำรจดัสรรหุ้นสำมญั จะสำมำรถขำยหุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สทิธิใน
ตลำดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีที่ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญำตให้หุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้
สทิธิท ำกำรซือ้ขำยได้ในตลำดหลกัทรัพย์ 

ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซือ้หุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเลือกให้บริษัทด ำเนินกำรตำม
ข้อ 5.4.15.2 ช่ือของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซือ้หุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะต้องตรงกบัช่ือ
เจ้ำของบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ที่ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝำกหุ้นสำมญัไว้ในบญัชี
หลกัทรัพย์ดงักล่ำว มิฉะนัน้ บริษัท/ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์/นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิ  ขอ
สงวนสิทธิที่จะด ำเนินกำรออกใบหุ้นแก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซือ้หุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ตำมข้อ 5.4.15.1 แทน 

5.4.15.3 ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซือ้หุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่
ประสงค์จะใช้บริกำรของศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ โดยผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝำกหุ้น
สำมญัไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 กรณีนี ้บริษัทจะด ำเนินกำรน ำหุ้น
สำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิฝำกไว้กบัศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ และศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์จะบันทึก
ยอดบญัชีจ ำนวนหุ้นสำมญั ตำมจ ำนวนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิได้รับกำรจดัสรรไว้ในบญัชีผู้ออก
หลกัทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 และออกหลกัฐำนกำรฝำกให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซือ้
หุ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วภำยใน 7 วนั ท ำกำรนบัจำกวนัครบก ำหนดกำรใช้สทิธิ (ในแตล่ะครัง้) เมื่อผู้ที่
ใช้สทิธิซือ้หุ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วต้องกำรขำยหุ้น ผู้ที่ใช้สทิธิซือ้หุ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วต้องขอถอนหุ้น
ออกจำกบญัชีเลขที่ 600 ดงักล่ำวเสียก่อน โดยต้องติดต่อผ่ำนบริษัทหลกัทรัพย์ทัว่ไป ซึ่งอำจจะมี
ค่ำธรรมเนียมในกำรด ำเนินตำมที่ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นัน้ๆ ก ำหนด 
ดงันัน้ ในกรณีนี ้ผู้ที่ใช้สิทธิซือ้หุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะสำมำรถขำยหุ้นที่ได้รับในตลำดหลกัทรัพย์
ได้ทันทีที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญำตให้หุ้ นของบริษัทท ำกำรซือ้ขำยได้ในตลำด
หลกัทรัพย์ และผู้ที่ใช้สิทธิซือ้หุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้ด ำเนินกำรถอนหุ้นออกจำกบญัชีเลขที่ 600 
ดงักลำ่วแล้ว 

5.4.16 ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่บริษัทออกครัง้นีไ้มม่ีข้อก ำหนดให้บริษัทสำมำรถเรียกให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิใช้สิทธิ
ก่อนระยะเวลำที่ก ำหนดตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ 
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6.   เงื่อนไขกำรปรับสิทธิ 

เพื่อรักษำผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิไมใ่ห้ด้อยไปกวำ่เดิม บริษัทจะด ำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้
สิทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใช้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ ตลอดอำยุของใบส ำคญัแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ใด
เหตกุำรณ์หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

6.1 เมื่อบริษัทมีกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมำจำกกำรรวมหุ้นหรือกำรแบ่งแยกหุ้นที่
จ ำหน่ำยแล้วของบริษัท โดยกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีนบัตัง้แต่วนัที่มี
กำรเปลีย่นแปลงมลูคำ่ที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญัของบริษัท  

(1) รำคำกำรใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้
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(2) อตัรำกำรใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้
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โดยที ่  1Price  คือ รำคำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 

  0Pr ice  คือ รำคำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

  1Ratio  คือ อตัรำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 

  0Ratio  คือ อตัรำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

  1Par   คือ มลูคำ่ที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญัหลงักำรเปลีย่นแปลง 

  0Par    คือ มลูคำ่ที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญัก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

6.2 เมื่อบริษัทเสนอขำยหุ้นสำมญัออกใหมต่่อผู้ ถือหุ้นเดิมตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น (Right Offering) และ/หรือ ต่อประชำชน
ทัว่ไป และ/หรือ ต่อบุคคลในวงจ ำกัด โดย “รำคำสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสำมญัที่ออกใหม่” ต ่ำกว่ำร้อยละ 90 ของ “รำคำ
ตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมญัของบริษัท” ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบงัคับทันที
นับตัง้แต่วันแรกที่ผู้ ซือ้หุ้ นสำมัญจะไม่ได้รับสิทธิในกำรจองซือ้หุ้ นสำมัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลำดหลกัทรัพย์ขึน้
เคร่ืองหมำย XR) ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วนัแรกของกำรเสนอขำย
หุ้นสำมญัที่ออกใหม่ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่
บคุคลในวงจ ำกดั (แล้วแตก่รณี)  

ในกำรนี ้"รำคำสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสำมญัที่ออกใหม่"  ค ำนวณได้จำกจ ำนวนเงินทัง้หมดที่บริษัทจะได้รับจำกกำรเสนอ
ขำยหุ้นสำมญัที่ออกใหม่ หกัด้วยค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ที่ออกนัน้ (ถ้ำมี) หำรด้วยจ ำนวนหุ้น
สำมญัที่ออกใหมท่ัง้หมด 

อนึ่ง ในกรณีที่มีกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัที่ออกใหม่พร้อมกนัมำกกว่ำ 1 รำคำกำรเสนอขำย ภำยใต้เง่ือนไขที่จะต้องจอง
ซือ้หุ้นดงักลำ่วด้วยกนั ให้น ำรำคำเสนอขำยทกุรำคำมำค ำนวณรำคำสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสำมญัที่ออกใหม ่แต่ในกรณีที่



บริษัท ช ทวี จ ำกดั (มหำชน) 

ข้อก ำหนดสทิธิ CHO-W2 หน้ำ 22 จำก 32 

กำรเสนอขำยดงักล่ำวไม่อยู่ภำยในเง่ือนไขที่ต้องจองซือ้ด้วยกนั ให้น ำเฉพำะรำคำเสนอขำยที่ต ่ำกว่ำร้อยละ 90 ของ 
"รำคำตลำดตอ่หุ้นของหุ้นสำมญัของบริษัท" มำค ำนวณกำรเปลีย่นแปลงเทำ่นัน้ 

"รำคำตลำดตอ่หุ้นของหุ้นสำมญัของบริษัท" ได้ก ำหนดไว้เท่ำกบัมลูคำ่กำรซือ้ขำยหุ้นสำมญัของบริษัททัง้หมดในแตล่ะ
วันหำรด้วยจ ำนวนหุ้นสำมัญของบริษัทที่มีกำรซือ้ขำยทัง้หมดในตลำดหลกัทรัพย์ในวันดังกล่ำวย้อนหลงัระหว่ำง
ระยะเวลำ 15 วนัท ำกำรติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีใช้ในกำรค ำนวณ 

“วนัที่ใช้ในกำรค ำนวณ” หมำยถึงวนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสำมญัจะไม่ได้รับสิทธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมญัที่ออกใหม่ (วนัแรกที่
ตลำดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมำย XR) ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วนัแรก
ของกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัที่ออกใหม่ ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีที่เป็นกำร
เสนอขำยให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั (แล้วแตก่รณี) 

ในกรณีที่ไม่สำมำรถหำ “รำคำตลำดต่อหุ้ นของหุ้นสำมญัของบริษัท” เนื่องจำกหุ้นสำมญัไม่มีกำรซือ้ขำยในช่วงเวลำ
ดงักลำ่ว บริษัทจะด ำเนินกำรก ำหนดให้ใช้รำคำยตุิธรรมของหุ้นสำมญัของบริษัทเพื่อใช้ในกำรค ำนวณแทน 

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

(1) รำคำกำรใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้
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(2) อตัรำกำรใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตำมสตูรค ำนวณดงันี ้
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โดยที ่ 1Price  คือ รำคำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
0Pr ice  คือ รำคำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
1Ratio  คือ อตัรำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
0Ratio  คือ อตัรำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

MP  คือ รำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษัท 
A  คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ได้เรียกช ำระเต็มมลูคำ่แล้ว ณ วนัก่อนวนัท่ีใช้ในกำรค ำนวณ 
B  คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกใหม่เพื่อเสนอขำยต่อผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขำย

ให้แก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ เสนอขำยให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั (แล้วแตก่รณี) 
BX  คือ จ ำนวนเงินท่ีจะได้รับทัง้สิน้ หลงัหกัคำ่ใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรออกหลกัทรัพย์นัน้ 

(ถ้ำมี) ทัง้จำกกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม และ/หรือ  เสนอขำยให้แก่
ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ เสนอขำยให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั (แล้วแตก่รณี) 

6.3 เมื่อบริษัทเสนอขำยหลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขำยประชำชนทัว่ไป และ/หรือ บคุคลใน
วงจ ำกัดโดยที่หลักทรัพย์นัน้มีสิทธิที่จะแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็นหุ้ นสำมัญได้ หรือให้สิทธิในกำรซือ้หุ้ นสำมัญ 
(“หลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภำพ”) เช่น หุ้นกู้ แปลงสภำพ หรือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญั โดยที่ 
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“รำคำสทุธิตอ่หุ้นของหุ้นสำมญัที่จะออกใหมเ่พื่อรองรับสทิธิ” ดงักลำ่วต ่ำกวำ่ร้อยละ 90 ของ “รำคำตลำดตอ่หุ้นของหุ้น
สำมญัของบริษัท” 

กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และอตัรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แตว่นัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสำมญัจะไมไ่ด้รับสทิธิ
ในกำรซือ้หลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่มีสิทธิแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญัหรือให้สิทธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมญั (วนั
แรกที่ตลำดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมำย XR) ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ 
วนัแรกของกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ออกใหมใ่ดๆ ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีที่
เป็นกำรเสนอขำยให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั (แล้วแตก่รณี) 

“รำคำสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสำมญัที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” ค ำนวณได้จำกจ ำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับจำกกำรขำย
หลกัทรัพย์ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญั หรือให้สิทธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมญั หกัด้วยค่ำใช้จ่ำยที่
เกิดขึน้จำกกำรออกหลกัทรัพย์นัน้ (ถ้ำมี) รวมกบัเงินท่ีจะได้รับจำกกำรแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมัญ หรือใช้สิทธิ
ซือ้หุ้นสำมญันัน้ หำรด้วยจ ำนวนหุ้นทัง้สิน้ท่ีต้องออกใหมเ่พื่อรองรับกำรใช้สทิธินัน้ 

อนึ่ง ในกรณีที่มีกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัที่ออกใหมพ่ร้อมกนัมำกกวำ่ 1 รำคำกำรเสนอขำย ภำยใต้เง่ือนไขที่จะต้องจอง
ซือ้หุ้นดงักลำ่วด้วยกนั ให้น ำรำคำเสนอขำยทกุรำคำมำค ำนวณรำคำสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสำมญัที่ออกใหม ่แต่ในกรณีที่
กำรเสนอขำยดงักล่ำวไม่อยู่ภำยในเง่ือนไขที่ต้องจองซือ้ด้วยกนั ให้น ำเฉพำะรำคำเสนอขำยที่ต ่ำกว่ำร้อยละ 90 ของ 
"รำคำตลำดตอ่หุ้นของหุ้นสำมญัของบริษัท" มำค ำนวณกำรเปลีย่นแปลงเทำ่นัน้  

"รำคำตลำดตอ่หุ้นของหุ้นสำมญัของบริษัท" มีควำมหมำยเช่นเดียวกบัรำยละเอียดในข้อ 6.2 ข้ำงต้น 

“วนัที่ใช้ในกำรค ำนวณ” หมำยถึง วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสำมญัจะไม่ได้รับสิทธิในกำรจองซือ้หลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้
สิทธิแปลงสภำพเปลี่ยนเป็นหุ้นสำมัญหรือให้สิทธิในกำรซือ้หุ้ นสำมัญ ส ำหรับกรณีที่เป็นกำร เสนอขำยหลกัทรัพย์
ดงักล่ำวให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วนัแรกของกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ส ำหรับกรณีที่
เป็นกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั (แล้วแตก่รณี) 

(1) รำคำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้
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(2) อตัรำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้
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 โดยที่  1Price คือ รำคำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง  
0Pr ice คือ รำคำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
1Ratio คือ อตัรำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
0Ratio คือ   อตัรำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

MP  คือ   รำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษัท 
A  คือ   จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ได้เรียกช ำระเต็มมลูคำ่แล้ว ณ วนัก่อนวนัท่ีใช้ในกำรค ำนวณ 
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B  คือ   จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกใหม่เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของหลกัทรัพย์ใดๆ ที่มีสิทธิที่
จะแปลงสภำพหรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญัได้หรือให้สิทธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมญั
ตำมที่เสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ไป และ/
หรือ เสนอขำยให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั 

BX  คือ  จ ำนวนเงินที่จะได้รับทัง้สิน้ หลงัหกัค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรออกหลกัทรัพย์
ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญัได้หรือให้สิทธิในกำรจอง
ซือ้หุ้นสำมญั ส ำหรับกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขำยให้แก่
ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ เสนอขำยให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั รวมกบัเงินท่ีจะได้รับ
จำกกำรใช้สิทธิแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญัได้หรือให้สิทธิในกำรจองซือ้
หุ้นสำมญั 

6.4 เมื่อบริษัทจ่ำยเงินปันผลทัง้หมดหรือบำงสว่นเป็นหุ้นสำมญัที่ออกใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ซึง่กำรเปลีย่นแปลงรำคำ
กำรใช้สิทธิ และอตัรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผู้ ซือ้หุ้นสำมญัจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วนัแรกที่
ตลำดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมำย XD) 

(1) รำคำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้
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(2) อตัรำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้
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โดยที่  1Price  คือ รำคำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง  
0Pr ice  คือ รำคำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
1Ratio  คือ   อตัรำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
0Ratio  คือ   อตัรำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

A  คือ จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ได้เรียกช ำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วันก่อนวันก ำหนดรำยช่ือ 
(Record Date) หรือวนัก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพื่อสทิธิในกำรรับหุ้นปัน
ผล (แล้วแตก่รณี) 

B  คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกใหมใ่นรูปแบบของหุ้นสำมญัปันผล 

6.5  เมื่อบริษัทมีกำรจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่ำอัตรำร้อยละ 80 ของก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินเฉพำะของบริษัท [งบ
ตรวจสอบงวดปีบญัชีที่จ่ำยเงินปันผล] หลงัจำกหกัขำดทุนสะสม และส ำรองตำมกฎหมำย จำกผลกำรด ำเนินงำนใน
รอบระยะเวลำบญัชีใดๆ ในระหวำ่งอำยขุองใบส ำคญัแสดงสทิธิ กำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใช้สทิธิและอตัรำกำรใช้สิทธิ
จะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แตว่นัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสำมญัจะไมม่ีสทิธิรับเงินปันผล (วนัแรกที่ตลำดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมำย XD) 
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ทัง้นี ้อตัรำร้อยละของเงินปันผลที่จ่ำยให้กบัผู้ ถือหุ้น ค ำนวณโดยน ำเงินปันผลที่จ่ำยออกจริงจำกผลกำรด ำเนินงำนในแต่
ละรอบระยะบัญชี หำรด้วยก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินเฉพำะของบริษัท [งบตรวจสอบงวดปีบัญชีที่จ่ำยเงินปันผล] 
หลงัจำกหกัขำดทนุสะสม และส ำรองตำมกฎหมำย ของผลกำรด ำเนินงำนของรอบระยะเวลำบญัชีปีเดียวกนั โดยที่เงิน
ปันผลที่จ่ำยออกจริงดงักลำ่วให้รวมถึงเงินปันผลที่จ่ำยระหวำ่งกำลในแตล่ะรอบบญัชีดงักลำ่วด้วย  

วันที่ใช้ในกำรค ำนวณ หมำยถึง วันแรกที่ผู้ ซือ้หุ้นสำมญัจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล (วันแรกที่ตลำดหลกัทรัพย์ขึน้
เคร่ืองหมำย XD)  

(1) รำคำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้
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(2) อตัรำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้
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โดยที่  1Price  คือ รำคำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
0Pr ice  คือ   รำคำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
1Ratio  คือ   อตัรำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
0Ratio  คือ   อตัรำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

MP  คือ   รำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษัท 
D  คือ   เงินปันผลตอ่หุ้นท่ีจ่ำยจริงแก่ผู้ ถือหุ้น 
R  คือ   เงินปันผลต่อหุ้นที่ค ำนวณได้หำกจ่ำยในอตัรำร้อยละ 80 ของก ำไรสทุธิตำมงบ

กำรเงินเฉพำะของบริษัท (ที่ได้มีกำรตรวจสอบแล้วล่ำสดุ) หลงัจำกหกัขำดทนุ
สะสมและส ำรองตำมกฎหมำย หำรด้วยจ ำนวนหุ้นทัง้หมดที่มีสิทธิได้รับเงินปัน
ผล 

6.6 ในกรณีที่มีเหตุกำรณ์อนัท ำให้ผลตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ เสียสิทธิและประโยชน์อนัพึงได้  ซึ่งเป็น
เหตุกำรณ์ที่ไม่ได้ก ำหนดอยู่ในข้อ 6.1 ถึงข้อ 6.5 ดังกล่ำวข้ำงต้น ให้เป็นดุลยพินิจของบริษัทว่ำจะมีกำรพิจำรณำ
ดงัตอ่ไปนีห้รือไม ่ซึง่จะเป็นกำรพิจำรณำเพื่อก ำหนดกำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใช้สทิธิ (หรือ
ปรับจ ำนวนหน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ แทนอตัรำกำรใช้สิทธิ) ใหม่อย่ำงเป็นธรรม โดยไม่ท ำให้สิทธิของผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสทิธิด้อยไปกวำ่เดิม โดยให้ถือว่ำผลกำรพิจำรณำนัน้เป็นท่ีสดุ โดยจะแจ้งให้ตลำดหลกัทรัพย์ทรำบทนัทีผำ่นระบบ
เผยแพร่ข้อมลูของตลำดหลกัทรัพย์ฯ และบริษัทจะแจ้งเป็นหนงัสือให้ส ำนกังำน กลต. และนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดง
สิทธิทรำบถึงรำยละเอียดดังกล่ำว รวมทัง้จัดส่งข้อก ำหนดสิทธิฉบับแก้ไขไปยังหน่วยงำนต่ำง  ๆ ดังกล่ำว ภำยใน
ระยะเวลำ 15 วนันบัตัง้แตว่นัท่ีมีเหตใุห้ต้องด ำเนินกำรเปลีย่นแปลงกำรใช้สทิธิดงักลำ่ว 

6.7 กำรค ำนวณกำรเปลีย่นรำคำกำรใช้สทิธิและอตัรำกำรใช้สทิธิตำมข้อ 6.1 ถึงข้อ 6.6 เป็นอิสระตอ่กนั และจะค ำนวณกำร
เปลีย่นแปลงตำมล ำดบัเหตกุำรณ์ก่อนหลงั ในกรณีที่มีเหตุกำรณ์ตำ่ง ๆ จะเกิดขึน้พร้อมกนัให้ค ำนวณกำรเปลีย่นแปลง
เรียงล ำดับดังนี ้คือ ข้อ 6.1 ข้อ 6.5 ข้อ 6.4 ข้อ 6.2 ข้อ 6.3 และข้อ 6.6 โดยในแต่ละล ำดับครัง้ที่มีกำรค ำนวณกำร
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เปลี่ยนแปลงให้คงสภำพของรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิเป็นทศนิยม 5 ต ำแหน่ง (ไม่ต้องปัดเลขทศนิยม
ต ำแหนง่ที่ 5 และทศนิยมตัง้แตต่ ำแหนง่ที่ 6 ให้ตดัทิง้ทัง้หมด) 

6.8 กำรค ำนวณกำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใช้สทิธิ และอตัรำกำรใช้สทิธิตำมข้อ 6.1 ถึงข้อ 6.6 จะไมม่ีกำรเปลีย่นแปลงซึง่ท ำ
ให้รำคำกำรใช้สิทธิใหม่สงูขึน้ และ/หรือ อตัรำกำรใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีกำรรวมหุ้น ส ำหรับกำรค ำนวณจ ำนวนเงิน
จำกกำรใช้สิทธิ จะค ำนวณจำกรำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลงักำรเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 5 ต ำแหน่ง) คูณกับจ ำนวนหุ้น
สำมญั (จ ำนวนหุ้นสำมญัค ำนวณได้จำก อตัรำกำรใช้สิทธิใหม่ คณูกบัจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่แสดงควำมจ ำนง
กำรใช้สทิธิ เมื่อค ำนวณได้จ ำนวนหุ้นออกมำเป็นเศษหุ้นให้ตดัเศษของหุ้นนัน้ทิง้)  

ทัง้นี ้ในกรณีที่มีกำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใช้สทิธิจนเป็นผลท ำให้รำคำกำรใช้สิทธิใหม่ที่ค ำนวณตำมสตูรมีรำคำต ่ำกว่ำ
มลูค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญั (Par Value) ของบริษัทนัน้ให้ใช้รำคำกำรใช้สิทธิใหม่ดงักลำ่ว เว้นแตเ่ป็นกรณีที่กฎหมำย
ห้ำมมิให้บริษัทออกหุ้นต ่ำกว่ำมลูคำ่ที่ตรำไว้ ให้ใช้มลูค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญัของบริษัทเป็นรำคำใช้สิทธิใหม่ ส ำหรับ
อตัรำกำรใช้สทิธิใหมใ่ห้ใช้อตัรำกำรใช้สทิธิที่ค ำนวณได้ตำมข้อ 6.1 ถึงข้อ 6.6 เช่นเดิม 

6.9 บริษัทอำจท ำกำรปรับรำคำกำรใช้สทิธิควบคูก่บักำรออกใบส ำคญัแสดงสทิธิใหมท่ดแทนกำรปรับอตัรำกำรใช้สทิธิก็ได้ 

6.10 กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ 6.1 ถึงข้อ 6.6 และ/หรือ กำรออกใบส ำคญัแสดง
สิทธิใหม่ทดแทนกำรปรับอตัรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ 6.9 บริษัทจะด ำเนินกำรแจ้งรำยละเอียดเก่ียวกบักำรปรับอตัรำและ
รำคำของใบส ำคญัแสดงสิทธิ ให้ตลำดหลกัทรัพย์ทรำบทนัทีผ่ำนระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลำดหลกัทรัพย์ฯ ก่อนวนัที่
กำรปรับสทิธิมีผลบงัคบัใช้ และแจ้งเป็นหนงัสอืต่อส ำนกังำน กลต. และนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิภำยใน 15 วนั
นบัแตว่นัท่ีกำรปรับสทิธิมีผลบงัคบัใช้  และจดัสง่ข้อก ำหนดสทิธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิภำยใน 15 
วนันบัแต่วนัที่ได้รับกำรร้องขอเป็นหนงัสือจำกผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ และจะจดัให้มีกำรเก็บรักษำส ำเนำข้อก ำหนด
สทิธิที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ ส ำนกังำนใหญ่ของบริษัท และ/หรือ ส ำนกังำนใหญ่ของตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ 
(ถ้ำมี) เพื่อให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ สำมำรถขอตรวจสอบส ำเนำข้อก ำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ในวนัและเวลำท ำ
กำรของสถำนที่ดงักลำ่ว 

7.   ค่ำเสียหำยกรณีที่บริษัทไม่สำมำรถจัดให้มีหุ้นรองรับกำรใช้สิทธิ 

บริษัทจะชดใช้คำ่เสยีหำยให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ ตำมรำยละเอียดดงันี  ้

7.1 บริษัทจะชดใช้ค่ำเสียหำยให้เฉพำะผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่มำแจ้งควำมจ ำนงที่จะใช้สิทธิในวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิ  
(แตล่ะครัง้) และบริษัทไมส่ำมำรถจดัให้มีหุ้นสำมญัเพื่อรองรับกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิได้อยำ่งครบถ้วน โดย
ค่ำเสียหำยที่บริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักลำ่ว สำมำรถค ำนวณได้ตำมที่ก ำหนดในข้อ 7.3 ยกเว้น
กรณีที่บริษัทไมส่ำมำรถออกหุ้นสำมญัให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิได้เนื่องจำกข้อจ ำกดัเร่ืองสดัสว่นกำรถือหุ้นของคน
ที่มิได้มีสญัชำติไทยตำมที่ระบไุว้ในข้อ 12 ในกรณีนีบ้ริษัทไมม่ีหน้ำที่ต้องชดใช้คำ่เสยีหำยให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

7.2 กำรชดใช้ค่ำเสียหำยตำมข้อ 7.1 บริษัทจะช ำระให้เป็นเช็ค ดร๊ำฟท์ ตัว๋แลกเงินธนำคำร หรือค ำสัง่จ่ำยเงินของธนำคำร 
ซึ่งขีดคร่อมสัง่จ่ำยเฉพำะช่ือผู้ ถือใบส ำคญัสิทธิ และจะจดัสง่ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภำยใน 10 วนัท ำกำรนบั
จำกวนัท่ีผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิมำแจ้งควำมจ ำนงที่จะใช้สทิธิ ในกรณีที่บริษัทไมส่ำมำรถคืนเงินคำ่เสยีหำยให้แก่ผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิได้ภำยในระยะเวลำดงักลำ่ว ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิจะได้รับดอกเบีย้ในอตัรำร้อยละ 7.5 ตอ่ปี โดย
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ค ำนวณนับแต่วันที่พ้นก ำหนด 10 วันท ำกำรดังกล่ำวจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิได้รับคืนเงิน
คำ่เสยีหำย 

อยำ่งไรก็ดี ไมว่ำ่ในกรณีใดๆ หำกบริษัทได้ท ำกำรสง่เช็ค ดร๊ำฟท์ ตัว๋แลกเงินธนำคำร หรือค ำสัง่จ่ำยเงินของธนำคำร ซึง่
ขีดคร่อมสัง่จ่ำยเฉพำะช่ือผู้ ถือใบส ำคญัสิทธิทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยูท่ี่ระบใุนหนงัสือแสดงควำมจ ำนงในกำร
ใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่ำผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิได้รับเงินค่ำเสียหำยคืนแล้วโดยชอบและไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ดอกเบีย้ และ/หรือ คำ่เสยีหำยใดๆ อีกตอ่ไป 

7.3 กำรค ำนวณคำ่เสยีหำยที่บริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ ตำมข้อ 7.1 มีสตูรกำรค ำนวณดงันี ้

 คำ่เสยีหำยตอ่ใบส ำคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย เทำ่กบั   B x [MP – EP]   

โดยที่  B คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ไม่สำมำรถจดัให้มีหรือเพิ่มขึน้ได้ตำมอตัรำกำรใช้สิทธิที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้
ตอ่ 1 หนว่ยใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

 MP คือ รำคำเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกัของหุ้นสำมญัของบริษัท ในวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละรอบ ซึ่งผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิมำแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (รำคำ
เฉลีย่ถ่วงน ำ้หนกัของหุ้นสำมญัของบริษัท ค ำนวณจำก มลูคำ่ซือ้ขำยหุ้นสำมญัทัง้หมด หำรด้วย
จ ำนวนหุ้นสำมญัที่มีกำรซือ้ขำยทัง้หมดในตลำดหลกัทรัพย์) 

 EP  คือ รำคำกำรใช้สทิธิ หรือรำคำกำรใช้สทิธิที่มีกำรเปลีย่นแปลงตำมเง่ือนไขกำรปรับสทิธิลำ่สดุ (ถ้ำมี) 

ทัง้นี ้ค่ำเสียหำยที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะได้รับในกรณีที่บริษัทไม่สำมำรถจดัให้มีหุ้นรองรับกำรใช้สิทธิได้  ซึ่งต้องไม่
ต ่ำกว่ำสว่นต่ำงระหว่ำงรำคำตลำดของหุ้นของบริษัท ซึ่งเป็นประเภทเดียวกบัหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบส ำคญัแสดง
สทิธิ ณ วนัท่ีมีกำรใช้สทิธิ กบัรำคำที่จะซือ้หุ้นตำมสทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

7.4 กำรชดใช้คำ่เสยีหำยตำมข้อนีใ้ห้ถือเป็นสิน้สดุ 

8.   สิทธิและสภำพของหุ้นรองรับ 

หุ้นสำมัญออกใหม่ตำมกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและสภำพเท่ำเทียมกับหุ้นสำมญัของบริษัทที่
ออกไปก่อนหน้ำนีท้กุประกำร ซึ่งรวมทัง้สิทธิในกำรรับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นใดที่บริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้นบั
แตว่นัท่ีกระทรวงพำณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทนุช ำระแล้ว และนำยทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้จดแจ้งช่ือผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสิทธิเป็นผู้ ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัท หำกบริษัทได้ประกำศวนัก ำหนดให้สิทธิในเงินปันผลหรือ
ผลประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ ถือหุ้นก่อนวนัที่กระทรวงพำณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทนุช ำระแล้ว และนำยทะเบียนผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทได้จดแจ้งช่ือของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นผู้ ถือหุ้นในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัท ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ที่ใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุจะไมม่ีสทิธิได้รับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นในครำวนัน้ 
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9.  ข้อจ ำกัดกำรโอนหุ้น 

 หุ้นของบริษัทย่อมโอนกันได้อย่ำงเสรีโดยไม่มีข้อจ ำกดั เว้นแต่กำรโอนหุ้นเช่นนัน้เป็นผลท ำให้มีคนต่ำงด้ำวถือหุ้นใน
บริษัทเกินกวำ่ร้อยละสีส่บิเก้ำ (49) ของจ ำนวนหุ้นท่ีได้ออกจ ำหนำ่ยแล้วทัง้หมดของบริษัท กำรโอนหุ้นรำยใดที่จะท ำให้
อตัรำสว่นกำรถือหุ้นของคนตำ่งด้ำวของบริษัทเกินอตัรำสว่นข้ำงต้น บริษัทมีสทิธิปฏิเสธกำรโอนหุ้ นของบริษัทนัน้ได้ 

10. สถำนภำพของผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่ำงกำรแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ 

 สถำนะของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่ำงวนัที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิได้แจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิและวนัก่อน
วันที่กระทรวงพำณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแล้วอันเนื่องมำจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ จะมี
สถำนภำพและสทิธิเช่นเดียวกบัใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ยงัไมไ่ด้แจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ และสถำนภำพดงักลำ่วนีจ้ะ
สิน้สดุลงในวนัท่ีกระทรวงพำณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทนุช ำระแล้วอนัเนื่องมำจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ดงักลำ่วแล้ว 

 ในกรณีที่บริษัทมีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใช้สิทธิในช่วงที่บริษัทยงัไม่ ได้น ำหุ้นสำมญัเพิ่มทุนที่
เกิดขึน้จำกกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิเข้ำจดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชย์ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ได้ท ำกำร
ใช้สิทธิแล้วจะได้รับกำรปรับสิทธิย้อนหลงั โดยบริษัทจะด ำเนินกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิโดยเร็วที่สดุตำมจ ำนวนที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิมีสิทธิจะได้รับหำกรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรือ 
อตัรำกำรใช้สิทธิ (แล้วแต่กรณี) ที่ได้ปรับใหม่นัน้มีผลบงัคบัใช้ อย่ำงไรก็ตำม ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิอำจได้รับหุ้น
สำมญัสว่นเพิ่มช้ำกวำ่หุ้นสำมญัที่ได้รับก่อนหน้ำนีแ้ล้ว ทัง้นีไ้มเ่กิน 30 - 45 วนันบัจำกวนัท่ีมีกำรปรับสทิธิ 

11. ตลำดรองของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขำย 

 บริษัทจะน ำใบส ำคญัแสดงสิทธิเข้ำจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หรือ ตลำด
หลกัทรัพย์ที่หุ้นสำมญัของบริษัทท ำกำรซือ้ขำยอยูใ่นขณะนัน้ ภำยใน 30 วนันบัแตว่นัออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

12. ข้อจ ำกัดกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ และข้อจ ำกัดกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

 บริษัทไมม่ีข้อจ ำกดัในกำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิ อยำ่งไรก็ตำม บริษัทมีข้อจ ำกดัอนัสบืเนื่องมำจำกข้อบงัคบัของบริษัท
วำ่ด้วยเร่ืองอตัรำสว่นกำรถือหุ้นของคนตำ่งด้ำว โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

(ก) บริษัทจะไมอ่อกหุ้นสำมญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่เป็นคนตำ่งด้ำว ซึง่ได้ด ำเนินกำรใช้สทิธิตำม
เง่ือนไขกำรแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิตำมข้อ 5.4 หำกกำรใช้สิทธิดงักลำ่วจะท ำให้สดัสว่นกำรถือหุ้นของคน
ต่ำงด้ำวมีจ ำนวนเกินกว่ำร้อยละ 49 ของจ ำนวนหุ้นที่ได้ออกจ ำหน่ำยแล้วทัง้หมดของบริษัท ตำมที่ระบุใน
ข้อบงัคบัของบริษัท (รวมทัง้ข้อบงัคบับริษัทท่ีจะมีกำรแก้ไขในภำยหลงั) 

(ข) หำกข้อจ ำกดัตำมข้อ (ก) ข้ำงต้นมีผลท ำให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เป็นคนต่ำงด้ำวที่ได้ด ำเนินกำรใช้สิทธิ
ตำมเง่ือนไขกำรแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สทิธิตำมข้อ 5.4 และตำมหลกักำร “มำก่อนได้ก่อน” (First-Come First-
Served) ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้ตำมจ ำนวนที่ระบุในใบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุนไม่ว่ำ
ทัง้หมดหรือบำงสว่น บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) ขอสงวนสิทธิในกำรสง่
เงินที่เหลือในสว่นที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้คืนให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เป็นคนต่ำงด้ำวดงักลำ่วโดยเช็ค 
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ดร๊ำฟท์ ตัว๋แลกเงินธนำคำร หรือค ำสัง่จ่ำยเงินของธนำคำร ซึ่งขีดคร่อมสัง่จ่ำยเฉพำะช่ือผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สิทธิ ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 10 วนัท ำกำรนบัจำกวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิ (ในครัง้นัน้ๆ) ทัง้นี ้กำรคืน
จะเป็นไปตำมระยะเวลำและวิธีกำรที่สมำคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทยก ำหนดโดยได้รับควำมเห็นชอบจำก
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ โดยไมม่ีดอกเบีย้  

(ค) ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เป็นคนต่ำงด้ำวจะไม่ได้รับกำรชดเชยหรือชดใช้ไม่ว่ำในรูปแบบใดจำกบริษัทและ
ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) ในกรณีที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิได้โดยมี
สำเหตมุำจำกข้อจ ำกดัเร่ืองอตัรำสว่นกำรถือหุ้นของคนตำ่งด้ำวตำมข้อ (ก) ข้ำงต้น  

13. กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธิ 

13.1 กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธิในเร่ืองที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิอย่ำงชดัแจ้ง หรือเร่ืองที่ต้อง
ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยหรือหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ หรือ
กฎหมำยอื่นที่เก่ียวข้อง กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือค ำสั่งที่มีผลบังคับทั่วไปหรือประกำศ หรือข้อบังคับของ
ส ำนกังำน ก.ล.ต. ที่เก่ียวข้อง หรือกรณีกำรปรับสทิธิตำมข้อ 6 หรือเร่ืองที่ไมท่ ำให้สทิธิประโยชน์ของผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สิทธิด้อยลง หรือเร่ืองกำรแก้ไขข้อผิดพลำดที่เห็นได้โดยชดัแจ้ง ให้บริษัทโดยมติอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัทกระท ำ
ได้โดยไมต้่องได้รับควำมยินยอมจำกที่ประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ  

13.2 กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธินอกจำกกรณีตำมข้อ 13.1 ต้องได้รับควำมยินยอมจำกบริษัทและที่ประชุมผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิตำมวิธีกำรท่ีระบไุว้ในข้อ 14 

13.3 กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธิไม่ว่ำกรณีใดๆ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อก ำหนดตำมประกำศ ทจ. 34/2551 
(รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) และเป็นไปตำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ตลอดจนกฎหมำยอื่นที่
เก่ียวข้อง เว้นแตจ่ะได้รับกำรผอ่นผนั  

13.4 บริษัท และ/หรือ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่สำมำรถเสนอให้แก้ไขข้อก ำหนดสิทธิในเร่ืองกำรขยำยอำยขุองใบส ำคญั
แสดงสทิธิได้ รวมถึงไมส่ำมำรถเสนอแก้ไขอตัรำกำรใช้สทิธิ และรำคำกำรใช้สทิธิ เว้นแตเ่ป็นกรณีกำรปรับสทิธิตำมข้อ 6 

13.5 บริษัทจะด ำเนินกำรแจ้งตอ่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิทกุรำยให้ทรำบถึงรำยละเอียดกำรแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อก ำหนดสทิธิ
ตำมที่กล่ำวในข้อ 13.1  หรือ 13.2 ผ่ำนระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลำดหลักทรัพย์ฯ ทันที และแจ้งเป็นหนังสือต่อ
ส ำนกังำน ก.ล.ต. และนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ให้ทรำบถึงรำยละเอียดกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธิ
ตำมที่กลำ่วในข้อ 13.1 หรือ 13.2 และจะจดัสง่ข้อก ำหนดสิทธิที่มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงดงักลำ่วภำยใน 15 วนันบัแต่
วนัที่กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธิมีผลบงัคบัใช้ให้แก่หน่วยงำนดงักลำ่ว และจะจัดส่งข้อก ำหนดสิทธิที่มีกำร
แก้ไขเปลีย่นแปลงดงักลำ่วให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิภำยใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับกำรร้องขอเป็นหนงัสือจำกผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ โดยผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิต้องรับผิดชอบคำ่ใช้จ่ำยตำมสมควรตำมที่บริษัท/นำยทะเบียน/ศนูย์รับ
ฝำกหลกัทรัพย์ก ำหนด ทัง้นี ้บริษัทจะจดัให้มีกำรเก็บรักษำส ำเนำข้อก ำหนดสทิธิที่แก้ไขเปลีย่นแปลง ณ ส ำนกังำนใหญ่
ของบริษัท และส ำนักงำนใหญ่ของตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ  (ถ้ำมี) เพื่อให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ
สำมำรถขอตรวจสอบส ำเนำข้อก ำหนดสทิธิที่แก้ไขเปลีย่นแปลงได้ในวนัและเวลำท ำกำรของสถำนที่ดงักลำ่ว 
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14. กำรประชุมผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

 กำรเรียก และ/หรือ กำรประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ ให้เป็นไปตำมวิธีกำรดงัตอ่ไปนี ้

14.1 บริษัทมีสิทธิเรียกกำรประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิได้ไม่ว่ำในเวลำใดๆ ตำมที่เห็นสมควร แต่บริษัทต้องจัดให้มีกำร
ประชุมผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิเพื่อขอมติในกำรด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งโดยเร็วภำยใน 30 วันนับแต่วันเกิด
เหตกุำรณ์ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) เมื่อมีเหตกุำรณ์ส ำคญัที่อำจกระทบต่อสิทธิของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิอย่ำงเป็นนยัส ำคญั  หรือกระทบต่อ
ควำมสำมำรถของบริษัทในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำมข้อก ำหนดสทิธิ หรือ 

(ข) เมื่อบริษัทหรือผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิรวมกนัไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 25 ของจ ำนวนหนว่ย
ของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เสนอขำยหรือจัดสรรแล้วเฉพำะที่ยงัมิได้มีกำรใช้สิทธิ ประสงค์จะเสนอขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธิตำมข้อ 13 ทัง้นี ้บริษัท และ/หรือ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่มีสิทธิที่จะเสนอขอ
แก้ไขเปลีย่นแปลงข้อก ำหนดสทิธิในเร่ืองอำยขุองใบส ำคญัแสดงสทิธิ อตัรำกำรใช้สทิธิ และรำคำกำรใช้สทิธิ  

ในกรณีที่บริษัทไม่ด ำเนินกำรเรียกประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่
ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิรวมกนัไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 25 ของจ ำนวนหนว่ยของใบส ำคญัแสดงสทิธิที่เสนอขำยหรือจดัสรรแล้ว
เฉพำะทีย่งัมิได้มีกำรใช้สทิธิ ณ ขณะนัน้ สำมำรถด ำเนินกำรเรียกประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิแทนบริษัทได้ 

บริษัทจะปิดสมดุทะเบียนเพื่อก ำหนดสทิธิของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิในกำรเข้ำร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนใน
กำรประชมุดงักลำ่วเป็นระยะเวลำไมเ่กิน 21 วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ โดยผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่มี
สิทธิเข้ำร่วมประชมุจะต้องมีรำยช่ือเป็นผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ 2 วนัท ำกำรก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนดงักลำ่ว (วนัก่อน
วนัแรกที่ขึน้เคร่ืองหมำย XM) 

กรณีที่บริษัทไม่สำมำรถจดัประชุมได้ทนัภำยในอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ ให้ถือว่ำกำรด ำเนินกำรประชุมสิน้สดุลง
และไมไ่ด้มีกำรจดัประชมุในครัง้นี ้

14.2 หนงัสอืเชิญประชมุ 

ในกำรเรียกประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ  ไมว่ำ่จะเป็นกำรประชมุเนื่องจำกบริษัทหรือผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิร้องขอ 
ให้บริษัทส่งหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ (ระบุสถำนที่ที่จะใช้ประชุมโดยต้องอยู่ในท้องที่อนัเป็นที่ตัง้
ส ำนกังำนใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียง หรือกรุงเทพมหำนคร วนั และเวลำที่จะประชมุ รวมทัง้เร่ืองที่จะพิจำรณำ
ในที่ประชุม) ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิทกุรำย และแจ้งให้นำยทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สทิธิทรำบ เป็นระยะเวลำไมน้่อยกวำ่ 7 วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ และต้องไมเ่กิน 5 วนัท ำกำรนบัแตว่นั
ปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ  

14.3 กำรมอบฉนัทะ 

ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิอำจแต่งตัง้ผู้ รับมอบฉันทะให้เข้ำร่วมประชุม และ /หรือ ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิครำวใดๆ ก็ได้ โดยผู้ รับมอบฉนัทะดงักล่ำวจะต้องยื่นหนงัสือมอบฉันทะ (ซึ่งท ำตำมแบบที่บริษัท 
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และ/หรือ นำยทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิก ำหนด และได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิพร้อมกบัหนงัสอืเชิญ
ประชมุ) ตอ่ประธำนท่ีประชมุหรือบคุคลที่ประธำนที่ประชมุมอบหมำยก่อนเร่ิมกำรประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

14.4 องค์ประชมุ 

ที่ประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิจะต้องมีผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิและผู้ รับมอบฉนัทะจำกผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ  (ถ้ำ
มี) ซึ่งถือใบส ำคญัแสดงสิทธิรวมกันเป็นจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำม (1/3) ของจ ำนวนหน่วยทัง้หมดของใบส ำคญั
แสดงสทิธิที่เสนอขำยหรือจดัสรรแล้วเฉพำะที่ยงัไมไ่ด้ใช้สทิธิ เข้ำร่วมประชมุจึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีที่ได้มีกำรเรียกประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้ใด เมื่อลว่งเวลำนดัไปแล้วถึง 1 (หนึ่ง)ชัว่โมง แต่จ ำนวนผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิซึ่งมำเข้ำร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้ถือว่ำกำรประชุมเป็นอนัระงบัไป ในกรณีที่กำรประชุม
ดงักล่ำวจดัขึน้โดยบริษัท บริษัทจะจดัให้มีกำรประชุมใหม่ภำยในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 7 วนัแต่ไม่เกิน 14 วนั นบัแต่
วนัที่ก ำหนดเป็นวนัประชุมครำวก่อนโดยปฏิบตัิตำมข้อ 14.2  ซึ่งในกำรประชุมครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่ำจะต้องครบองค์
ประชมุ 

14.5 ประธำนท่ีประชมุ 

ให้ประธำนกรรมกำร หรือรองประธำนกรรมกำร หรือประธำนกรรมกำรตรวจสอบ หรือกรรมกำรรำยใดรำยหนึ่งของ
บริษัท หรือบุคคลที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิคดัเลือก (เรียงตำมล ำดบัในกรณีที่บุคคลก่อนหน้ำไม่เข้ำร่วมประชุม) ท ำ
หน้ำที่เป็นประธำนของที่ประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

14.6 มติที่ประชมุ 

มติของที่ประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ทัง้หมดของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่เข้ำประชมุและมีสิทธิออกเสยีง และให้มตินัน้มีผลผกูพนัผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิทัง้หมดไมว่ำ่จะได้เข้ำร่วมประชมุหรือไม่ 

ในกำรออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเทำ่กบัหนว่ยของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ถืออยู ่โดย
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมี 1 เสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเห็นด้วยและคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยมีจ ำนวนเท่ำกนั ให้
ประธำนท่ีประชมุมีสทิธิออกเสยีงชีข้ำดเพิ่มขึน้อีก 1 เสยีง 

บริษัทจะด ำเนินกำรแจ้งมติที่ประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิตอ่ตลำดหลกัทรัพย์ภำยในวนัประชมุหรืออยำ่งช้ำก่อนเปิด
ตลำดหลกัทรัพย์ช่วงเช้ำของวนัท ำกำรถดัไปนบัแตว่นัประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ รวมทัง้แจ้งต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. 
และนำยทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ ภำยในระยะเวลำ 15 วนันบัแตว่นัประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

14.7 รำยงำนกำรประชมุ 

บริษัทจะจัดท ำรำยงำนกำรประชุมผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิภำยในระยะเวลำไม่เกิน 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ โดยให้ประธำนที่ประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิในครัง้นัน้ๆ เป็นผู้ ลงนำมรับรองรำยงำนกำร
ประชุม และจดัเก็บรำยงำนกำรประชุมไว้กบับริษัท  ทัง้นี ้บริษัทจะจดัสง่รำยงำนกำรประชุมให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สทิธิเมื่อได้รับกำรร้องขอภำยใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีบริษัทได้รับกำรร้องขอเป็นหนงัสือจำกผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยผู้
ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิต้องรับผิดชอบคำ่ใช้จ่ำยตำมสมควรตำมที่บริษัทก ำหนด 
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