
 

 

 

 

 

 

ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำทีข่องผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

และผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสำมัญเพิม่ทุน 

ของบริษัท บี-52 แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) คร้ังที ่1 (ABC-W1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำทีข่องผู้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
และผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุ้นสำมญัเพิม่ทุน 

ของบริษัท บ-ี52 แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) คร้ังที ่1 (ABC-W1) 
 

ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทั บี-52 แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) คร้ัง ท่ี 1 (ABC-W1) 
(“ใบส ำคัญแสดงสิทธิ”) ออกโดยบริษทั บี-52 แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ภำยหลงัจำกท่ีไดรั้บมติอนุมติัจำกท่ี
ประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ัง ท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 15 สิงหำคม 2557 ทั้งน้ีมีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะไดรั้บสิทธิตำมท่ีได้
ก ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิ (ตำมค ำนิยำมท่ีระบุดำ้นล่ำง) น้ีโดยบริษทัฯ และผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งผูกพนัตำม
ขอ้ก ำหนดสิทธิน้ีทุกประกำร และให้ถือวำ่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดรั้บทรำบ และเขำ้ใจขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ในขอ้ก ำหนด
สิทธิน้ีเป็นอยำ่งดีแลว้ ทั้งน้ีบริษทัฯ จะจดัให้มีกำรเก็บรักษำส ำเนำขอ้ก ำหนดสิทธิน้ีไว ้ณ ส ำนกังำนใหญ่ของบริษทัฯ และ
ส ำนกังำนใหญ่ของตวัแทนรับแจง้ควำมจ ำนง ในกำรใชสิ้ทธิ (ตำมค ำนิยำมท่ีระบุดำ้นล่ำง) (ถำ้มี) เพื่อใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิสำมำรถขอตรวจสอบส ำเนำขอ้ก ำหนดสิทธิไดใ้นวนั และเวลำท ำกำรของสถำนท่ีดงักล่ำว 

 

ค ำจ ำกดัควำม 

ค ำ และขอ้ควำมต่ำงๆ ท่ีใชอ้ยูใ่นขอ้ก ำหนดสิทธิน้ีใหมี้ควำมหมำยดงัต่อไปน้ี 

 

ข้อก ำหนดสิทธิ   หมำยถึง ขอ้ก ำหนดวำ่ดว้ยสิทธิและหนำ้ท่ีของผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิ และผูถื้อ 
ใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนของบริษทั แอสเซท ไบร์ท จ ำกัด
(มหำชน) คร้ัง ท่ี 1 (ABC-W1) รวมถึงท่ีมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติม (ถำ้มี) 

ตลำดหลกัทรัพย์   หมำยถึง ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนง  หมำยถึง บุคคลท่ีบริษทัฯ จะแต่งตั้ง ใหเ้ป็นตวัแทนของบริษทัฯ ในกำรรับแจง้ควำม 
ในกำรใช้สิทธิ   จ ำนงในกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ (ถำ้มี) ตำมขอ้ 1.2.3 

นำยทะเบียนของใบส ำคญั  หมำยถึง บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั หรือผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้ง  
แสดงสิทธิ   โดยชอบใหท้ ำหนำ้ท่ีเป็นนำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิแทน 

บริษัทฯ    หมำยถึง บริษทั บี-52 แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) 

ใบแทนใบส ำคญั   หมำยถึง  เอกสำรท่ีออกโดยบริษทั ศูนยรั์บฝำกรับทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั เพ่ือ
แสดงสิทธิ   ใชแ้ทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

ใบส ำคญัแสดงสิทธิ หมำยถึง ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทั บี-52 แคปปิตอล 
จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 1 (ABC-W1) ชนิดระบุช่ือผูถื้อ และสำมำรถโอนเปล่ียนมือได ้



ประกำศทจ. 34/2551 หมำยถึง ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนท่ี ทจ. 34/2551 เร่ือง กำรขออนุญำต 
และกำรอนุญำตให้เสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นท่ีออกใหม่ และหุ้นท่ี
ออกใหม่เพ่ือรองรับใบส ำคญัแสดงสิทธิ ลงวนัท่ี 15 ธนัวำคม พ.ศ.2551 
(รวมถึงท่ีมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ  หมำยถึง ผูท้รงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิแต่ละหน่วยตำมขอ้ 1.2.4 
 
ระยะเวลำกำรแจ้งควำม  หมำยถึง ระยะเวลำท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิซ่ึงประสงคจ์ะใชสิ้ทธิในกำรซ้ือ 
จ ำนงในกำรใช้สิทธิ หุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ สำมำรถแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญ

แสดงสิทธิไดต้ำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ 1.2.3 

วนัก ำหนดกำรใช้สิทธิ  หมำยถึง วนัท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
    ในกำรซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ไดต้ำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ 1.2.1 

วนัท ำกำร   หมำยถึง วนัท่ีท ำกำรของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์  หมำยถึง บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
 
สมุดทะเบียนผู้ถือ หมำยถึง สมุดทะเบียน หรือแหล่งขอ้มูลทำงทะเบียนซ่ึงบนัทึกรำยละเอียดเก่ียวกบั 
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ใบส ำคญัแสดงสิทธิ และผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีเก็บรักษำโดยนำยทะเบียนของ

ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

ส ำนักงำนกลต.   หมำยถึง ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
 

1. รำยละเอยีดของใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

บริษทัฯ ไดอ้อกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิจ ำนวน 658,500,000 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ท่ีใช้
สิทธิจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่ำ ในอตัรำกำรจดัสรร 2 หุ้นสำมญั
เพ่ิมทุน ต่อ 1 หน่วย ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ภำยหลงัจำกท่ีไดรั้บมติอนุมติัจำกท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2557 ดงัน้ี 

1.1  ลกัษณะส ำคญัของใบส ำคญัแสดงสิทธิทีอ่อก 

ช่ือผูอ้อกหลกัทรัพย ์  : บริษทั บี-52 แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) 

ช่ือหลกัทรัพย ์   : ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนของบริษทั แอสเซท ไบร์ท  
     จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 1 (ABC-W1) 

ชนิด    : ระบุช่ือผูถื้อ และสำมำรถโอนเปล่ียนมือได ้

จ ำนวนท่ีออก   : 658,500,000 หน่วย 

รำคำเสนอขำยต่อหน่วย  : 0 บำท (ไม่คิดมูลค่ำ) 



อตัรำกำรใชสิ้ทธิ   : ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนได ้1 หุน้ เวน้แต ่

กรณีมีกำรปรับอตัรำกำรใชสิ้ทธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิตำมท่ีก ำหนดไว้
ใน ขอ้ 5 

รำคำกำรใชสิ้ทธิ : 1.50 บำทต่อหุน้ เวน้แต่กรณีมีกำรปรับรำคำกำรใชสิ้ทธิตำมเง่ือนไขกำร 

  ปรับสิทธิตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ 5 

วนัออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ  : 11 กนัยำยน 2557 

วนัครบก ำหนดอำยใุบส ำคญั  : 10 กนัยำยน 2562 
แสดงสิทธิ 

อำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ  : ไม่เกิน 5 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ ทั้งน้ีภำยหลงักำรออก 
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ บริษทัฯ จะไม่ขยำยอำยใุบส ำคญัแสดงสิทธิ 

จ ำนวนหุน้สำมญัเพ่ิมทุนท่ี  : ไม่เกิน 658,500,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.10 บำท ซ่ึงคิดเป็น 
จดัสรรไวเ้พื่อรองรับ สัดส่วนหุ้นรองรับต่อจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้ งหมดของบริษทัฯ 

เท่ำกบัร้อยละ 25* 

*วธีิกำรค ำนวณสดัส่วนหุน้รองรับ: 

หุน้รองรับส ำหรับ ABC-W1ท่ีออกในคร้ังน้ี 
หุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ 

ร้อยละ 25 = 658,500,000 
    2,634,000,000 

วธีิกำรจดัสรร : ออกและจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนของ 
บริษทัฯ ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัรำกำรจดัสรรท่ี 2
หุ้นสำมญัเพ่ิมทุนใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยบริษทัฯ ออก
และจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิให้แก่ผูถื้อหุ้นของ บริษทัฯ ท่ีมีรำยช่ือใน
วนัก ำหนดรำยช่ือผู ้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
(Record Date) ในวนัท่ี 27 สิงหำคม 2557 และวนัรวบรวมรำยช่ือผู ้ถือหุ้น
ตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
พ.ศ.2535 (รวมทั้งท่ีมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น
และพกักำรโอนหุ้นในวนัท่ี 28 สิงหำคม 2557 ทั้ งน้ีในกำรค ำนวณสิทธิ
ของผูถื้อหุ้นแต่ละรำยท่ีไดรั้บกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ บริษทัฯ ได้
ปัดเศษจำกกำรค ำนวณตำมอตัรำกำรจดัสรรท้ิง เช่น ผูถื้อหุ้นซ่ึงถือหุน้เพ่ิม
ทุนใหม่จ ำนวน 15 หุ้น เม่ือค ำนวณตำมอัตรำส่วนท่ีได้รับกำรจัดสรร
ใบส ำคญัแสดงสิทธิแลว้จะไดเ้ท่ำกบั 7.50 (15 หำรดว้ย 2 ) ซ่ึงบริษทัฯ ได้
ปัดเศษ 0.50 ท้ิงโดยผูถื้อหุ้นจะไดรั้บจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิจ ำนวน 7 
หน่วย 



ระยะเวลำกำรใชสิ้ทธิ  : ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ 
ตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิได้ในวันท ำกำรสุดท้ำยของทุกๆ ส้ินเดือน
มิถุนำยน และธนัวำคมของแต่ละปี โดยเร่ิมกำรใชสิ้ทธิคร้ังแรกไดต้ั้งแต่ปี
ท่ี 3 นบัจำกวนัออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงตรงกบัวนัท่ี 29 ธนัวำคม 2560 
และวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย คือวนัท่ีใบส ำคญัแสดงสิทธิมีอำยุ
ครบ 5 ปี นบัจำกวนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงตรงกบัวนัท่ี 10 กนัยำยน 
2562 โดยหำกวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ยไม่ตรงกบัวนัท ำกำรให้
เล่ือนวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ยดงักล่ำวเป็นก่อนวนัหยดุท ำกำร 

ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนง  : ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน
ของ 
ในกำรใชสิ้ทธิ บริษทัฯ จะตอ้งแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัตำมใบส ำคญั

แสดงสิทธิระหวำ่งเวลำ 9.00 น. ถึง 15.30 น.ภำยในระยะเวลำ 7 วนัท ำกำร
ก่อนวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง ยกเวน้กำรแสดงควำมจ ำนงใน
กำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย ให้แสดงควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิระหว่ำงเวลำ 
9.00 น. ถึง 15.30 น.ภำยในระยะเวลำ 15 วนั ท ำกำรก่อน วนัก ำหนดกำรใช้
สิทธิคร้ังสุดทำ้ย 

กำรไม่สำมำรถยกเลิกกำรแจง้ : เม่ือผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดแ้จง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญั 
ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ   เพ่ิมทุนตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิแลว้ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะไม่ 

สำมำรถยกเลิกกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำวไดอี้กต่อไป 

ตลำดรองของใบส ำคญั  : บริษทัฯ จะน ำใบส ำคญัแสดงสิทธิเขำ้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ด 
แสดงสิทธิ    ทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์

ตลำดรองของหุน้สำมญั  : บริษทัฯ จะน ำหุน้สำมญัเพ่ิมทุนท่ีออกเน่ืองจำกกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญั 
เพ่ิมทุนท่ีเกิดจำกกำรใชสิ้ทธิ   เพ่ิมทุนตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิเขำ้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ   ในตลำดหลกัทรัพย ์

ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ : 1. หุน้สำมญัท่ีออกและเสนอขำยต่อผูถื้อหุน้เดิม และหุน้สำมญัท่ีออก 
ตำมกำรใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี จะมีสิทธิและสภำพเท่ำ

 เทียมกบัหุน้สำมญัของบริษทัท่ีออกไปก่อนหนำ้น้ีทุกประกำร 
2. ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้เน่ืองจำกกำรออก และเสนอขำยหุน้สำมญัเพ่ิมทุน
พร้อมใบส ำคญัแสดงสิทธิให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม เน่ืองจำกบริษทัมีมติให้ออก
และเสนอขำยหุน้สำมญัเพ่ิมทุนพร้อมใบส ำคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 1 ให้แก่ผู ้
ถือหุ้นเดิม ในครำวเดียวกนั ดงันั้น ในกำรพิจำรณำผลกระทบต่อผูถื้อหุ้น
ของบริษทั จะพิจำรณำเป็น 3 กรณี ดงัต่อไปน้ี 



กรณีท่ี 1                                                        ผูถื้อหุน้เดิมใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ทั้งจ ำนวน  
                                                                     และใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 1 ทั้งจ ำนวน   

กรณีท่ี 2                                                        ผูถื้อหุน้เดิมใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ทั้งจ ำนวน 
                                                                     แต่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิอ่ืนเป็นผูใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุน้ตำมใบส ำคญั 
                                                                     แสดงสิทธิคร้ังท่ี 1 ทั้งจ ำนวน                 

กรณีท่ี 3                                                        ผูถื้อหุน้เดิมไม่ใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ทั้ง 
                                                                     จ ำนวน โดยผูถื้อหุน้เดิมอ่ืนใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้เกินสิทธิและไม่มีหุน้เหลือ   
                                                                     และผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิอ่ืนเป็นผูใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุน้ตำมใบส ำคญัแสดง 
                                                                     สิทธิคร้ังท่ี 1 ทั้งจ ำนวน 

1. ด้ำนกำรลดลงของสัดส่วนกำรถือหุ้น (Control Dilution)  

ผลกระทบดำ้นกำรลดลงของสดัส่วนกำรถือหุน้ (Control Dilution) ในแต่ละกรณีเป็นดงัน้ี 
กรณีที ่1 กรณีที ่2 กรณีที ่3 
0.00% 20.00% 60.00% 

ในกรณีท่ี 1 ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัมีกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนทั้งจ ำนวน และใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิทั้ง
จ ำนวน ผูถื้อหุ้นเดิมจะไม่ไดรั้บผลกระทบดำ้นกำรลดลงของสัดส่วนกำรถือหุ้น (Control Dilution) เน่ืองจำกเป็นกำรออก และ
เสนอขำยหุน้สำมญัเพ่ิมทุนพร้อมใบส ำคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ 

ในกรณีท่ี 2 ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัมีกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนทั้งจ ำนวน แต่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิอ่ืนเป็นผูใ้ชสิ้ทธิซ้ือ
หุ้นตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 1 ทั้ งจ ำนวน จะมีผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นเดิมดำ้นกำรลดลงของสัดส่วนกำรถือหุ้นเท่ำกบั     
ร้อยละ 20  

ในกรณีท่ี 3 ผูถื้อหุน้เดิมไม่ใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ทั้งจ ำนวน โดยผูถื้อหุน้เดิมอ่ืนใชสิ้ทธิจองซ้ือ
หุ้นสำมญัเพ่ิมทุนพร้อมใบส ำคญัแสดงสิทธิเกินสิทธิ และไม่มีหุ้นเหลือจำกกำรออก และเสนอขำยในคร้ังน้ี และผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิอ่ืนเป็นผูใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุน้ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 1 ทั้งจ ำนวน จะมีผลกระทบต่อผูถื้อหุน้เดิมดำ้นกำรลดลงของ
สดัส่วนกำรถือหุน้เท่ำกบัร้อยละ 60  

2. ด้ำนกำรลดลงของส่วนแบ่งก ำไร (Earning Dilution)  

ผลกระทบดำ้นกำรลดลงของส่วนแบ่งก ำไร (Earning Dilution) ในแต่ละกรณีเป็นดงัน้ี  
กรณีที ่1 กรณีที ่2 กรณีที ่3 
0.00% 20.00% 60.00% 

ในกรณีท่ี 1 ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัมีกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนทั้งจ ำนวน และใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิคร้ัง
ท่ี 1 ทั้งจ ำนวน ผูถื้อหุ้นเดิมจะไม่ไดรั้บผลกระทบดำ้นกำรลดลงของส่วนแบ่งก ำไร (Earnings Dilution) เน่ืองจำกเป็นกำรออก 
และเสนอขำยหุน้สำมญัเพ่ิมทุนพร้อมใบส ำคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ 



 ในกรณีท่ี 2 ผูถื้อหุ้นเดิมใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ทั้งจ ำนวน แต่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิอ่ืนเป็น
ผูใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุ้นตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 1 ทั้งจ ำนวน จะมีผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นเดิมดำ้นกำรลดลงของส่วนแบ่งก ำไร
เท่ำกบัร้อยละ 20 

ในกรณีท่ี 3 ผูถื้อหุ้นเดิมไม่ใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนพร้อมใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นทั้งจ ำนวน โดยผู ้
ถือหุน้เดิมอ่ืนใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนพร้อมใบส ำคญัแสดงสิทธิเกินสิทธิ และไม่มีหุน้เหลือจำกกำรออก และเสนอขำย
ในคร้ังน้ี และผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิอ่ืนเป็นผูใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุ้นตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 1 ทั้งจ ำนวน จะมีผลกระทบต่อผู ้
ถือหุน้เดิมดำ้นกำรลดลงของส่วนแบ่งก ำไรเท่ำกบัร้อยละ 60 

3. ด้ำนกำรลดลงของรำคำ (Price Dilution)  

ผลกระทบดำ้นกำรลดลงของรำคำ (Price Dilution) ในแต่ละกรณีเป็นดงัน้ี  
กรณีที ่1 กรณีที ่2 กรณีที ่3 
0.00% 39.94% 29.31% 

ในกรณีท่ี 1 ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัมีกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนทั้งจ ำนวน และใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิคร้ัง
ท่ี 1 ทั้งจ ำนวน ผูถื้อหุน้เดิมจะไม่ไดรั้บผลกระทบดำ้นกำรลดลงของรำคำ (Price Dilution) เน่ืองจำกเป็นกำรออก และเสนอขำย
หุน้สำมญัเพ่ิมทุนพร้อมใบส ำคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ 

ในกรณีท่ี 2 ผูถื้อหุ้นเดิมใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นทั้งจ ำนวน แต่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิอ่ืนเป็น
ผูใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุน้ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 1 ทั้งจ ำนวน จะมีผลกระทบต่อผูถื้อหุน้เดิมดำ้นกำรลดลงของรำคำเท่ำกบัร้อยละ 
39.94 

ในกรณีท่ี 3 ผูถื้อหุ้นเดิมไม่ใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนพร้อมใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นทั้งจ ำนวน โดยผู ้
ถือหุน้เดิมอ่ืนใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนพร้อมใบส ำคญัแสดงสิทธิเกินสิทธิ และไม่มีหุน้เหลือจำกกำรออก และเสนอขำย
ในคร้ังน้ี และผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิอ่ืนเป็นผูใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุ้นตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 1 ทั้งจ ำนวน จะมีผลกระทบต่อผู ้
ถือหุน้เดิมดำ้นกำรลดลงของรำคำเท่ำกบัร้อยละ 29.31 

1.2  กำรใช้สิทธิและเงือ่นไขกำรใช้สิทธิ 

1.2.1  วนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ 

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิไดใ้นวนัท ำกำร
สุดทำ้ยของทุกๆ เดือนมิถุนำยน และธนัวำคม ตั้งแต่ปีท่ี 3 นบัจำกวนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นตน้ไป (“วนัก ำหนดกำร
ใชสิ้ทธิ”) โดยวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ังแรก คือวนัท ำกำรสุดทำ้ยของเดือนธนัวำคม 2560 คือวนัท่ี 29 ธนัวำคม 2560 และ
วนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ยคือ วนัท่ีใบส ำคญัแสดงสิทธิมีอำยคุรบ 5 ปี นบัจำกวนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ คือวนัท่ี 
10 กนัยำยน 2562  

1.2.2  กำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุน 

ในกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนตำม
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีตนถืออยู่ทั้งหมดหรือบำงส่วนก็ได ้ส ำหรับใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีเหลือและไม่ไดใ้ชสิ้ทธิภำยในวนั
ก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย บริษทัฯ จะถือว่ำผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ดงักล่ำว และใหถื้อวำ่ใบส ำคญัแสดงสิทธินั้นๆ ส้ินสภำพลงโดยไม่มีกำรใชสิ้ทธิ 



1.2.3  ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ 

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิซ่ึงประสงคจ์ะใชสิ้ทธิในกำรซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จะตอ้งแจง้ควำมจ ำนงใน
กำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ ระหวำ่งเวลำ 9.00 น. ถึง 15.30 น. ภำยในระยะเวลำ 7 วนัท ำกำร
ก่อนวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง (“ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ”) ยกเวน้กำรแสดงควำมจ ำนงในกำร
ใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย ให้แจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ ระหวำ่งเวลำ 9.00 น. ถึง 
15.30 น. ภำยในระยะเวลำ 15 วนัท ำกำรก่อนวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย (“ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้
สิทธิคร้ังสุดทำ้ย”) ทั้งน้ีบริษทัฯ จะไม่มีกำรปิดสมุดทะเบียนเพ่ือพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ยกเวน้ในกรณีกำรใชสิ้ทธิ
คร้ังสุดท้ำย ซ่ึงจะมีกำรปิดสมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเพื่อพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ  21 วนั ก่อนวนั
ก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย โดยตลำดหลกัทรัพยจ์ะข้ึนเคร่ืองหมำย SP เพื่อหำ้มกำรซ้ือขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิล่วงหนำ้ 
2 วนัท ำกำรก่อนปิดสมุดทะเบียน ในกรณีท่ีวนัปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิวนัแรกตรงกบัวนัหยุดท ำ
กำรของตลำดหลกัทรัพย ์ใหเ้ล่ือนวนัปิดสมุดทะเบียนวนัแรกดงักล่ำวเป็นวนัท ำกำรก่อนหนำ้ 

บริษทัฯ จะแจง้ข่ำวเตือน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (หำกมี) เก่ียวกบัวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ ระยะเวลำกำรแจง้ควำม
จ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย อตัรำกำรใชสิ้ทธิ รำคำกำรใชสิ้ทธิ รำยละเอียด
บญัชีธนำคำรของบริษทัฯ เพ่ือกำรจองซ้ือ และใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ บุคคลท่ีบริษทัฯ จะแต่งตั้งให้เป็นตวัแทน
ของบริษทัฯ ในกำรรับแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ  (ถำ้มี) (“ตวัแทนรับแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้
สิทธิ”) และสถำนท่ีท่ีติดต่อในกำรใชสิ้ทธิ โดยผำ่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ของตลำดหลกัทรัพยใ์หผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบ
อย่ำงน้อย 7 วนัท ำกำรก่อนระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง ส ำหรับวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ัง
สุดทำ้ย บริษทัฯ จะส่งรำยละเอียดดงักล่ำวให้กบัผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีมีรำยช่ือปรำกฏตำมสมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนทำงไปรษณียล์งทะเบียนดว้ย 

1.2.4  ผูท้รงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

(ก) ผูท้รงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิกรณีทั่วไป สิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตกแก่บุคคล หรือนิติบุคคลท่ี
ปรำกฏช่ือเป็นเจำ้ของใบส ำคญัแสดงสิทธิจ ำนวนดงักล่ำวในสมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิในขณะนั้นๆ หรือในวนั
แรกของกำรปิดสมุดทะเบียน ในกรณีท่ีมีกำรปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ  เวน้แต่จะได้มีกำรโอน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิซ่ึงสำมำรถใชย้นักบับริษทัฯ ไดต้ำมขอ้ 4.1(ก) เกิดข้ึน แลว้ในวนัปิดสมุดทะเบียนท่ีเก่ียวขอ้งขำ้งตน้ ซ่ึง
สิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตกแก่ผูรั้บโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

(ข) ผูท้รงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิกรณีท่ีศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยเ์ป็นผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิแทนสิทธิใน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตกแก่บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิไดรั้บแจง้เป็นหนงัสือจำกศูนยรั์บฝำก
หลกัทรัพยว์ำ่เป็นผูท้รงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิจ ำนวนดงักล่ำวท่ีลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไว้
ในช่ือของศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยใ์นขณะนั้นๆ หรือในวนัแรกของกำรปิดสมุดทะเบียน ในกรณีท่ีมีกำรปิดสมุดทะเบียนพกั
กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

 

1.2.5  นำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
62 อำคำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 



ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศพัท:์ 0-2229-2800 
โทรสำร : 0-2654-5427 
TSD Call Center : 0-2229-2888 
Website : http://www.tsd.co.th 
E-mail : TSDCallCenter@set.or.th 

นำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิจะรับผิดชอบกำรปิดสมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ  ซ่ึงในสมุด
ทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งประกอบดว้ยช่ือเตม็ สญัชำติ และท่ีอยูข่องผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ และรำยละเอียด
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตำมท่ีศูนยรั์บฝำกหลักทรัพยจ์ะก ำหนด ในกรณีขอ้มูลไม่ตรงกันบริษทัฯ จะถือว่ำสมุดทะเบียนผู ้ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้งผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิมีหน้ำท่ีในกำรแจง้กำรเปล่ียนแปลงหรือขอ้ผิดพลำดใน
รำยละเอียดในกำรลงบันทึกในสมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิ  และนำยทะเบียนของใบส ำคัญแสดงสิทธิจะ
เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขขอ้ผิดพลำดดงักล่ำว 

1.2.6  สถำนท่ีท่ีติดต่อในกำรใชสิ้ทธิ 

บริษทั บี-52 แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) 
เลขท่ี 973 อำคำรเพรสิเดน้ท ์ทำวเวอร์ ชั้นท่ี 7 หอ้งเลขท่ี 7B, 7C, 7D, 7I  
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 
โทรศพัท ์: 02-656-0189 
โทรสำร : 02-6656-0189 ต่อ 123 

1.2.7  ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิขอรับใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนไดท่ี้บริษทัฯ หรือตวัแทนรับแจง้
ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ หรือดำวน์โหลดจำกเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.b52.co.th) และแจง้ควำมจ ำนงกำรใช้
สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนได้ท่ีบริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (แล้วแต่กรณี) ตำม
รำยละเอียดท่ีระบุไวใ้นขอ้ 1.2.6 โดยจะตอ้งแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิตำมระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำร
ใชสิ้ทธิตำมท่ีระบุในขอ้ 1.2.3 ขำ้งตน้  

ในกรณีท่ีใบส ำคญัแสดงสิทธิอยูใ่นระบบไร้ใบหลกัทรัพย ์(Scripless) ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีตอ้งกำรใชสิ้ทธิ
ตอ้งแจง้ควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอเพื่อขอถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ  หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบส ำคญัแสดง
สิทธิตำมท่ีตลำดหลกัทรัพยก์ ำหนด 

(ก) ในกรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิมีบญัชีซ้ือขำยหลกัทรัพยข์องตนอยู ่โดยใบส ำคญัแสดงสิทธิอยูใ่นบญัชี “บริษทั 
ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อผูฝ้ำก” ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีตอ้งกำรใชสิ้ทธิตอ้งแจง้ควำม
จ ำนง และกรอกแบบค ำขอเพื่อขอถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมท่ี
ตลำดหลกัทรัพยก์ ำหนด โดยยื่นต่อบริษทัหลกัทรัพยท่ี์เป็นนำยหน้ำซ้ือขำยหลกัทรัพย  ์(Broker) ของตน และ
บริษทัหลกัทรัพยด์งักล่ำวจะด ำเนินกำรแจง้กบัศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยเ์พ่ือขอถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิจำกบญัชี 
“บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อผูฝ้ำก” โดยศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยจ์ะด ำเนินกำรออกใบ
แทนใบส ำคญัแสดงสิทธิเพ่ือใชเ้ป็นหลกัฐำนประกอบกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ 

http://www.b52.co.th/


(ข) ในกรณีท่ีผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่มีบัญชีซ้ือขำยหลักทรัพย์ โดยใบส ำคัญแสดงสิทธิอยู่กับศูนย์รับฝำก
หลกัทรัพยใ์น “บญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย”์ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีตอ้งกำรใชสิ้ทธิตอ้งแจง้ควำมจ ำนงและ
กรอกแบบค ำขอเพื่อขอถอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ  หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิตำมท่ีตลำด
หลกัทรัพยก์ ำหนด โดยยื่นต่อศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยเ์พ่ือขอถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิจำก “บัญชีบริษทัผูอ้อก
หลักทรัพย์” โดยศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะด ำเนินกำรออกใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิเพื่อใช้เป็นหลกัฐำน
ประกอบกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ  

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ (ทั้งท่ีถือเป็นใบส ำคญัแสดงสิทธิและในระบบไร้ใบหลกัทรัพย ์ (Scripless) ท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิ
ซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน จะตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ โดยด ำเนินกำรและยื่นเอกสำรแจง้ควำม
จ ำนงในกำรใชสิ้ทธิในวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ังนั้นๆ ดงัน้ี 

(ก) ยื่นใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนท่ีไดก้รอกขอ้ควำมถูกตอ้งชดัเจน และครบถว้นทุกรำยกำร
พร้อมลงนำมโดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ให้แก่บริษทัฯ หรือตวัแทนรับแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ (แลว้แต่
กรณี) ในช่วงระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ 

(ข) น ำส่งใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมจ ำนวนท่ีระบุในใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซ้ือ
หุน้สำมญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่บริษทัฯ หรือตวัแทนรับแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ (แลว้แต่กรณี) 

(ค) ช ำระเงินตำมจ ำนวนในกำรใชสิ้ทธิตำมท่ีระบุในใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่บริษทัฯ 
หรือตวัแทนรับแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ (แลว้แต่กรณี) โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซ้ือ 
หุ้นสำมญัเพ่ิมทุนจะตอ้งช ำระเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ท่ีสำมำรถเรียกเก็บเงินไดใ้นกรุงเทพมหำนคร
ภำยใน 2 วนัท ำกำร และขีดคร่อมเฉพำะสั่งจ่ำย “บริษทั บี-52 แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน)” หรือ ช ำระโดยวิธีกำร
อ่ืนใดตำมแต่ท่ีบริษทัฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิจะเป็นผูก้  ำหนดและแจง้ใหท้รำบต่อไป 

ทั้งน้ีกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนดงักล่ำวจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษทัฯ หรือตวัแทนรับแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้
สิทธิเรียกเก็บเงินจ ำนวนดงักล่ำวไดแ้ลว้เท่ำนั้น หำกบริษทัฯ หรือตวัแทนรับแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิไม่
สำมำรถเรียกเก็บเงินไม่วำ่ในกรณีใดๆ ท่ีไม่ไดเ้กิดจำกควำมผิดของบริษทัฯ หรือตวัแทนรับแจง้ควำมจ ำนงในกำร
ใชสิ้ทธิ บริษทัฯ จะถือวำ่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนำยกเลิกกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนในคร้ังนั้นๆ 
โดยบริษทัฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ  จะจัดส่งใบส ำคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิพร้อมกบัเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟทท่ี์เรียกเก็บเงินไม่ไดคื้นใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ภำยใน 14 วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นๆ ทั้งน้ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถแจง้ควำมจ ำนงกำร
ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนไดใ้หม่ในวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในคร้ังต่อๆ ไป เวน้แต่กำรใชสิ้ทธิคร้ังนั้นจะเป็นกำร
ใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย บริษทัฯ จะถือวำ่ใบส ำคญัแสดงสิทธินั้นๆ ส้ินสภำพลงโดยไม่มีกำรใชสิ้ทธิ ซ่ึงบริษทัฯ และ
ตวัแทนรับแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบ้ีย และ/หรือ ค่ำเสียหำยอ่ืนใดไม่วำ่ในกรณีใดๆ 

(ง) หลกัฐำนประกอบกำรใชสิ้ทธิ 

1) บุคคลธรรมดำสญัชำติไทย : ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำบตัรขำ้รำชกำร/ส ำเนำบตัร 
พนกังำนรัฐวสิำหกิจท่ียงัไม่หมดอำย ุพร้อมส ำเนำทะเบียนบำ้น (ในกรณีท่ี
มีกำรเปล่ียนช่ือ/ช่ือสกุล ซ่ึงท ำให้ช่ือ/ช่ือสกุลไม่ตรงกับใบส ำคญัแสดง
สิทธิ ให้แนบเอกสำรท่ีออกโดยหน่วยงำนรำชกำร เช่น ทะเบียนสมรส ใบ



หยำ่ ใบแจง้เปล่ียนช่ือ/ช่ือสกุล เป็นตน้) พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำ
ถูกตอ้ง 

2) บุคคลธรรมดำสญัชำติต่ำงดำ้ว : ส ำเนำใบต่ำงดำ้วหรือหนงัสือเดินทำงท่ียงัไม่หมดอำย ุพร้อมลงลำยมือช่ือ 
รับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

3) นิติบุคคลสญัชำติไทย  :      3.1) ส ำเนำหนงัสือรับรองท่ีกระทรวงพำณิชยอ์อกใหไ้ม่เกิน 6 เดือนก่อนวนั 
ก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นๆ พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 
โดยผูมี้อ  ำนำจลงนำมของนิติบุคคลนั้น และประทับตรำส ำคญัของนิติ
บุคคล (ถำ้มี) และ 

           3.2) ส ำเนำเอกสำรตำมขอ้ 1) หรือ 2) (แลว้แต่กรณี) ของผูมี้อ ำนำจลงนำมท่ี 
ไดล้งลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกตอ้งในเอกสำรตำมขอ้ 3.1) 

4) นิติบุคคลสญัชำติต่ำงดำ้ว  :      4.1) ส ำเนำหนงัสือส ำคญักำรจดัตั้งนิติบุคคล และ/หรือหนงัสือรับรองของนิติ 
บุคคล พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูมี้อ ำนำจลงนำมของ 
นิติบุคคลนั้น และประทบัตรำส ำคญัของนิติบุคคล (ถำ้มี) และ 

            4.2) ส ำเนำหนงัสือเดินทำงของผูมี้อ ำนำจลงนำมท่ีไดล้งลำยมือช่ือรับรอง 
ส ำเนำเอกสำรตำมขอ้ 4.1) ท่ียงัไม่หมดอำยุ พร้อมลงลำยมือช่ือรับรอง
ส ำเนำถูกตอ้งเอกสำรตำมขอ้ 4.1) และ 4.2) ซ่ึงผูมี้อ  ำนำจลงนำมลงลำยมือ
ช่ือรับรองส ำเนำถูกตอ้งแลว้ จะตอ้งไดรั้บกำรรับรองลำยมือช่ือโดย Notary 
Public และมีอำยไุม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นๆ 

ทั้งน้ีหำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลกัฐำนประกอบกำรใชสิ้ทธิตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้ บริษทัฯ และ/หรือ ตวัแทนรับ
แจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ ขอสงวนสิทธิท่ีจะถือว่ำผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดง
สิทธิในคร้ังนั้นๆ อย่ำงไรก็ตำม บริษทัฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ สำมำรถใชดุ้ลยพินิจในกำร
พิจำรณำใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิไดต้ำมควำมเหมำะสม 

(จ) ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่ำอำกรแสตมป์ หรือภำษีอ่ืนใด (ถำ้มี) ตำมบทบญัญติัแห่ง 
ประมวลรัษฎำกร หรือขอ้บงัคบั หรือกฎหมำยต่ำงๆ ท่ีใชบ้งัคบักบักำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

1.2.8  จ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีขอใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนจะตอ้งเป็นจ ำนวนเต็มเท่ำนั้น โดยอตัรำ
กำรใชสิ้ทธิเท่ำกบัใบส ำคญัแสดงสิทธิหน่ึงหน่วยต่อหุน้สำมญัเพ่ิมทุนหน่ึงหุน้ เวน้แต่กรณีมีกำรปรับอตัรำกำรใช้
สิทธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิตำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ 5. 

1.2.9  หำกบริษทัฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ ไดรั้บเอกสำรแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิตำมขอ้ 
1.2.7 ไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง หรือตรวจสอบไดว้ำ่ขอ้ควำมท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิกรอกลงในใบแจง้ควำม
จ ำนงกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนนั้นไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง หรือติดอำกรแสตมป์ (ถำ้มี) ไม่ครบถว้น
ถูกตอ้งตำมบทบญัญติัแห่งประมวลรัษฎำกร ขอ้บงัคบั หรือกฎหมำยต่ำงๆ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งท ำกำร
แกไ้ขให้ถูกตอ้งภำยในระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ หำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ท ำกำรแกไ้ข
ให้ถูกตอ้งภำยในระยะเวลำดงักล่ำว บริษทัฯ จะถือวำ่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนำยกเลิกกำรใช้สิทธิซ้ือ
หุ้นสำมญัเพ่ิมทุนในคร้ังนั้นๆ โดยบริษทัฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ จะจดัส่งใบส ำคญั



แสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ และเงินท่ีไดรั้บไวคื้นใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวโดยไม่มี
ดอกเบ้ีย ภำยใน 14 วนั นบัจำกวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นๆ ทั้งน้ีตำมวธีิกำรและเง่ือนไขท่ีก ำหนดโดยบริษทั
ฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ อย่ำงไรก็ตำมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถแจง้ควำม
จ ำนงกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนไดใ้หม่ในวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ังต่อๆ ไป เวน้แต่กำรใชสิ้ทธิคร้ังนั้นจะ
เป็นกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ยให้ถือวำ่ใบส ำคญัแสดงสิทธินั้นๆ ส้ินสภำพลงโดยไม่มีกำรใชสิ้ทธิ โดยบริษทัฯ และ
ตวัแทนรับแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิจะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบ้ีย และ/หรือ ค่ำเสียหำยอ่ืนใดไม่วำ่ในกรณีใดๆ 
ในกรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิช ำระจ ำนวนเงินในกำรใชสิ้ทธิไม่ครบถว้นหรือมีกำรช ำระเงินเกินจ ำนวนใน
กำรใชสิ้ทธิ บริษทัฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ มีสิทธิท่ีจะด ำเนินกำรประกำรใดประกำร
หนง่ึ ต่อไปน้ีตำมท่ีบริษทัฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ จะเห็นสมควร 

(ก) ถือวำ่กำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิมีจ ำนวนเท่ำกบั (1) จ ำนวนหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนท่ีพึงจะไดรั้บตำมสิทธิ 
หรือ (2) จ ำนวนหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนท่ีพึงไดรั้บตำมจ ำนวนเงินในกำรใชสิ้ทธิซ่ึงบริษทัฯ หรือตวัแทนรับแจง้
ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ ไดรั้บช ำระไวจ้ริงตำมรำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิในขณะนั้นแลว้แต่
จ ำนวนใดจะนอ้ยกวำ่ หรือ 

(ข) ให้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิช ำระเงินเพ่ิมเติมตำมจ ำนวนท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิให้ครบถว้นภำยในระยะเวลำ
กำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ หำกบริษทัฯ หรือตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ ไม่ไดรั้บเงิน
ครบตำมจ ำนวนกำรใชสิ้ทธิภำยในระยะเวลำดงักล่ำว ให้ถือว่ำผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนำยกเลิก
กำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนในคร้ังนั้นๆ เฉพำะส่วนท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิช ำระจ ำนวนเงินในกำรใช้
สิทธิไม่ครบถว้น ทั้งน้ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนได้
ใหม่ในวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ังต่อๆ ไป เวน้แต่เป็นกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย ให้ถือวำ่ใบส ำคญัแสดงสิทธิ
นั้นๆ ส้ิน สภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ โดยบริษทัฯ และตวัแทนรับแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ จะไม่
รับผิดชอบต่อดอกเบ้ีย และ/หรือ ค่ำเสียหำยอ่ืนใดไม่วำ่ในกรณีใดๆ 

ในกรณีตำมขอ้ (ก) หรือ (ข) หำกมีกรณีตอ้งส่งเงินคืนให้แก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ บริษทัฯ และ/หรือ ตวัแทน
รับแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ จะส่งเงินท่ีเหลือจำกกำรใชสิ้ทธิหรือเงินท่ีไดรั้บไวคื้นให้แก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิโดย
ไม่มีดอกเบ้ีย ภำยใน 14 วนันับจำกวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นๆ ทั้งน้ีตำมวิธีกำรและเง่ือนไขท่ีก ำหนดโดยบริษทัฯ 
และ/หรือ ตวัแทนรับแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิอยำ่งไรก็ดี ไม่วำ่กรณีใดๆ หำกไดมี้กำรส่งมอบเช็คคืนเงินท่ีเหลือจำกกำร
ใชสิ้ทธิหรือเงินท่ีไดรั้บไวโ้ดยไม่มีกำรใชสิ้ทธิ หรือไม่สำมำรถใชสิ้ทธิ โดยไดส่้งทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมท่ีอยูท่ี่ระบุไว้
ในใบแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิโดยถูกตอ้งแลว้ ให้ถือวำ่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดรั้บเงินคืนแลว้โดยชอบ และผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบ้ีย และ/หรือ ค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป 

1.2.10  ในกรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิส่งมอบใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นจ ำนวนมำกกว่ำจ ำนวนท่ีประสงค์จะใชสิ้ทธิ 
บริษัทฯ จะส่งใบส ำคัญแสดงสิทธิใบใหม่ โดยระบุจ ำนวนของใบส ำคัญแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือให้แก่ผูถื้อ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำวภำยใน 15 วนันับจำกวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิในคร้ังนั้ นๆ และจะท ำกำรยกเลิก
ใบส ำคญัแสดงสิทธิใบเก่ำ 

1.2.11  จ ำนวนหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนท่ีออกให้เม่ือมีกำรใช้สิทธิ จะค ำนวณโดยกำรน ำจ ำนวนเงินในกำรใช้สิทธิซ่ึงผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิไดช้ ำระตำมท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้ หำรดว้ยรำคำกำรใชสิ้ทธิ โดยบริษทัฯ จะออกหุน้สำมญัเพ่ิมทุน
เป็นจ ำนวนเต็มไม่เกินจ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิคูณดว้ยอตัรำกำรใชสิ้ทธิ หำกมีกำรปรับรำคำกำรใช้



สิทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิ แลว้ท ำให้มีเศษหุ้นเหลืออยู่จำกกำรค ำนวณดงักล่ำว บริษทัฯ จะไม่น ำเศษหุ้น
ดงักล่ำวมำคิดค ำนวณ โดยจะตดัเศษของหุ้นนั้นท้ิง และจะช ำระคืนเงินท่ีเหลือจำกกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำวโดยไม่มี
ดอกเบ้ียให้แก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยใน 14 วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นๆ ทั้งน้ีตำมวิธีกำร
และเง่ือนไขท่ีก ำหนดโดยบริษทัฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิอยำ่งไรก็ดี ไม่วำ่กรณีใดๆ 
หำกไดมี้กำรส่งมอบเช็คคืนเงินท่ีเหลือจำกกำรใชสิ้ทธิหรือเงินท่ีไดรั้บไวโ้ดยไม่มีกำรใชสิ้ทธิ หรือไม่สำมำรถใช้
สิทธิได ้โดยไดส่้งทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมท่ีอยูท่ี่ระบุไวใ้นใบแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิโดยถูกตอ้งแลว้ 
ให้ถือว่ำผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิได้รับเงินคืนแลว้โดยชอบ และผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ดอกเบ้ีย และ/หรือ ค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป 

1.2.12  เม่ือผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนไดป้ฏิบติัตำมเง่ือนไขกำรแจง้ควำมจ ำนง
กำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนตำมขอ้ 1.2.7 อย่ำงครบถว้นถูกตอ้ง กล่ำวคือไดส่้งมอบทั้งใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
หรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ  และใบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญเพ่ิมทุน พร้อมหลักฐำน
ประกอบกำรใชสิ้ทธิ และช ำระเงินในกำรใชสิ้ทธิถูกตอ้งและครบถว้นสมบูรณ์ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะไม่
สำมำรถเพิกถอนกำรใชสิ้ทธิได ้เวน้แต่จะไดรั้บควำมยนิยอมเป็นหนงัสือจำกบริษทัฯ 

1.2.13  เม่ือพน้ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ยแลว้ แต่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิยงัไม่ไดป้ฏิบติัตำม
เง่ือนไขกำรแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิตำมขอ้ 1.2.7 อยำ่งครบถว้น ใหถื้อวำ่ใบส ำคญัแสดงสิทธินั้นๆ ส้ินสภำพลง
โดยไม่มีกำรใชสิ้ทธิ และผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะใชสิ้ทธิไม่ไดอี้ก 

1.2.14  บริษทัฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช ำระแลว้ของบริษทัฯ  ต่อกระทรวงพำณิชยต์ำมจ ำนวนหุ้นสำมญั
เพ่ิมทุนท่ีออกใหม่ตำมกำรใช้สิทธิภำยใน 14 วนันับแต่วนัก ำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละคร้ัง และบริษทัฯ จะ
ด ำเนินกำรให้นำยทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ จดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีไดใ้ชสิ้ทธินั้น เขำ้เป็นผูถื้อ
หุ้นสำมัญของบริษทัฯ ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นตำมจ ำนวนหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนท่ีได้ออกตำมกำรใช้สิทธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสิทธิทั้งน้ีบริษทัฯ จะด ำเนินกำรยื่นค ำขอให้รับหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนท่ีออกเน่ืองจำกกำรใชสิ้ทธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเขำ้ซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพยภ์ำยใน 30 วนันบัแต่วนัก ำหนดกำร
ใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง 

1.2.15  ในกรณีท่ีหุน้สำมญัเพ่ิมทุนท่ีส ำรองไวเ้พ่ือรองรับกำรใชสิ้ทธิไม่เพียงพอ บริษทัฯ จะด ำเนินกำรชดใชค้่ำเสียหำยท่ี
เกิดข้ึนใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีไม่สำมำรถใชสิ้ทธิไดต้ำมขอ้ 6. 

1.2.16  บริษทัฯ จะไม่ชดใชค้่ำเสียหำยใดๆ ใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ (ทั้งบุคคลธรรมดำ และนิติบุคคล) ซ่ึงมีสญัชำติ
ต่ำงดำ้ว ท่ีไม่สำมำรถใชสิ้ทธิไดอ้นัเน่ืองมำจำกขอ้จ ำกดัในเร่ืองอตัรำส่วนกำรถือหุน้ของคนต่ำงดำ้ว ซ่ึงขอ้บงัคบั
ของบริษทัฯ ก ำหนดวำ่สดัส่วนกำรถือหุน้ของคนต่ำงดำ้วจะตอ้งไม่เกินกวำ่ร้อยละ 49 ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยได้
แลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ 

2. กำรประชุมผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

กำรเรียก และ/หรือ กำรประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ใหเ้ป็นไปตำมวธีิกำรดงัต่อไปน้ี  

(ก) บริษทัฯ มีสิทธิเรียกประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดไ้ม่วำ่ในเวลำใดๆ แต่บริษทัฯ จะตอ้งเรียกประชุมผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิเพ่ือขอมติในกำรด ำเนินกำรอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงโดยเร็วภำยใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีบริษทัฯ ทรำบ
วำ่เกิดเหตุกำรณ์อยำ่งใดอยำ่งหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 



1) หำกมีกำรเสนอขอแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิในสำระส ำคญัไม่วำ่โดยบริษทัฯ หรือผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิตำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ 3 ทั้งน้ีบริษทัฯ และ/หรือ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่มีสิทธิท่ีจะเสนอใหแ้กไ้ขขอ้ก ำหนด
สิทธิในเร่ืองอตัรำกำรใชสิ้ทธิและรำคำกำรใชสิ้ทธิ 

2) หำกมีเหตุกำรณ์ส ำคัญท่ีอำจกระทบต่อส่วนได้เสียของผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิอย่ำงเป็นนัยส ำคัญหรือ
ควำมสำมำรถของบริษทัฯ ในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมขอ้ก ำหนดสิทธิ ในกรณีท่ีบริษทัฯ ไม่ด ำเนินกำรจดักำรประชุม
ภำยใน 30 วนันบัจำกวนัท่ีบริษทัฯ ทรำบวำ่เกิดเหตุกำรณ์ดงักล่ำวใน 1) หรือ 2) ขำ้งตน้ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ี
ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิรวมกนัไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 25 ของจ ำนวนหน่วยทั้งหมดของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ได้
ใชสิ้ทธิ ณ ขณะนั้นอำจร่วมกนัเขำ้ช่ือท ำหนงัสือร้องขอให้บริษทัฯ ด ำเนินกำรจดัประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ได ้โดยระบุเหตุผลในกำรท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่ำว และบริษทัฯ จะตอ้งจดัประชุมผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยในระยะเวลำ 30 วนันบัจำกวนัท่ีไดรั้บกำรร้องขอจำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวนั้น 
หำกบริษทัฯ ไม่จดักำรประชุมภำยในก ำหนดดงักล่ำว ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถจดัประชุมผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิได้เอง ในกรณีท่ีมีกำรจัดประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ  บริษทัฯ จะท ำกำรปิดสมุดทะเบียนผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิเพ่ือก ำหนดสิทธิของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ในกำรประชุมดงักล่ำวเป็นระยะเวลำไม่เกิน 21 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

(ข) ในกำรเรียกประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ไม่วำ่จะเป็นกำรประชุมเน่ืองจำกบริษทัฯ หรือผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิร้องขอ ให้บริษทัฯ จดัท ำหนงัสือนดัประชุมโดยระบุสถำนท่ี วนั เวลำ ผูท่ี้ขอให้เรียกประชุม และเร่ืองท่ีจะ
พิจำรณำในท่ีประชุม และจดัส่งให้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิแต่ละรำย ตำมรำยช่ือและท่ีอยู่ท่ีปรำกฏอยู่ในสมุด
ทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ และแจง้ผ่ำนทำงส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลกัทรัพยไ์ม่นอ้ยกวำ่ 7 วนัก่อน
วนัประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

(ค) ในกำรประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิซ่ึงมีสิทธิเขำ้ประชุม และออกเสียงลงคะแนน 
จะมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได ้โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวจะตอ้ง
จดัท ำหนงัสือมอบฉันทะตำมแบบท่ีบริษทัฯ ก ำหนดและให้ยื่นหนงัสือมอบฉันทะต่อประธำนท่ีประชุมหรือผูท่ี้
ประธำนท่ีประชุมมอบหมำยก่อนเร่ิมกำรประชุม 

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีมีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ หมำยถึงผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ของบริษทัฯ ซ่ึงปรำกฏรำยช่ือในสมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิในวนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิเพ่ือก ำหนดสิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุม โดยไม่รวมถึงผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิคนใดท่ีมีส่วนได้เสียใน
ขอ้พิจำรณำอนัใดซ่ึงท่ีประชุมจะพิจำรณำและลงมติ 

ผู ้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีมีส่วนได้เสียตำมข้อน้ี หมำยถึงผู ้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ในเร่ืองท่ีท่ีประชุมพิจำรณำลงมติ 

(ง) ในกำรออกเสียงลงคะแนน ให้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ำกบัหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ี
ถืออยู ่โดยใบส ำคญัแสดงสิทธิหน่ึงหน่วยมีหน่ึงเสียง 

(จ) ในกำรประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจดัข้ึนโดยบริษทัฯ ให้ประธำนกรรมกำรของบริษทัฯ หรือบุคคลท่ี
ไดรั้บมอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรของบริษทัฯ ท ำหนำ้ท่ีเป็นประธำนท่ีประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ใน



กรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นผูจ้ดักำรประชุม ประธำนในท่ีประชุมอำจจะมำจำกบุคคลท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิลงมติเห็นชอบคดัเลือกก็ได ้โดยท่ีทั้งสองกรณี ผูเ้ป็นประธำนท่ีประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงช้ีขำด 

(ฉ) องค์ประชุมในกำรประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งประกอบดว้ยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ  และ/หรือ 
ผูรั้บมอบฉนัทะ มำประชุมรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 25 ของจ ำนวนหน่วยทั้งหมดของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงั
ไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ ณ ขณะนั้น จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม และหำกปรำกฏวำ่กำรประชุมคร้ังใด เม่ือล่วงเลยเวลำนดัไป
แลว้ 60 นำที แต่มีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเขำ้ร่วมประชุมยงัไม่ครบเป็นองคป์ระชุม ให้ถือวำ่กำรประชุมในคร้ัง
นั้นไม่ครบองค์ประชุมในกรณีท่ีไม่ครบเป็นองคป์ระชุม หำกกำรประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธินั้น เป็นกำร
เรียกโดยบริษทัฯ ให้นัดประชุมใหม่ภำยในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 7 วนั แต่ไม่เกินกว่ำ 14 วนันับจำกวนัก ำหนด
ประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิในคร้ังแรก และให้บริษทัฯ ด ำเนินกำรจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยงัผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิทุกรำยและตลำดหลกัทรัพยต์ำมรำยละเอียดและวิธีกำรท่ีระบุไวข้ำ้งตน้  ในกำรประชุมคร้ัง
หลงัน้ีไม่บงัคบัวำ่จะตอ้งครบองคป์ระชุม กล่ำวคือมีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิมำประชุมเท่ำใด ก็ถือวำ่ครบเป็นองค์
ประชุม 

อยำ่งไรก็ตำม หำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นผูร้้องขอใหเ้รียกประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีไม่ครบ
เป็นองคป์ระชุมในวนัก ำหนดประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิในคร้ังแรก ให้ถือว่ำกำรประชุมเป็นอนัระงบัไป 
โดยจะไม่มีกำรเรียกประชุมใหม่อีก 

(ช) มติท่ีประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวนเสียงทั้ง 
หมดของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิซ่ึงเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

(ซ) มติใดๆ ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดล้งมติไปแลว้นั้นใหถื้อวำ่มีผลผกูพนัผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ทุกรำย ไม่วำ่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธินั้นจะไดเ้ขำ้ร่วมประชุมดว้ย หรือไม่ก็ตำม 

(ฌ) ภำยหลงัจำกบริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำรจดัประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ บริษทัฯ จะแจง้มติของท่ีประชุมผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบผำ่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ของตลำดหลกัทรัพยโ์ดยเร็ว 

(ญ) บริษทัฯ จะด ำเนินกำรจดัท ำและบนัทึกรำยงำนกำรประชุมและเก็บรักษำบนัทึกดงักล่ำวไวท่ี้ส ำนักงำนของ
บริษทัฯ รำยงำนกำรประชุมท่ีไดล้งลำยมือช่ือโดยประธำนท่ีประชุม ใหถื้อเป็นหลกัฐำนอนัสมบูรณ์ของกิจกำรทั้ง 
หลำยท่ีไดป้ระชุมกนันั้น และให้ถือว่ำกำรประชุม และมติทั้งหลำยไดก้ระท ำโดยถูกตอ้ง และบริษทัฯ จะจดัส่ง
รำยงำนกำรประชุมดงักล่ำวใหแ้ก่ตลำดหลกัทรัพยแ์ละ ส ำนกังำน กลต. ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 14 วนันบัจำกวนั
ประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

(ฎ) ในกำรประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ บริษทัฯ หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำยจำกบริษทัฯ และท่ีปรึกษำกฎหมำย
ของบริษทัฯ มีสิทธิท่ีจะเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเพ่ือแสดงควำมคิดเห็นหรือให้ค  ำอธิบำยในท่ี
ประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิได ้

(ฏ) บริษทัฯ จะเป็นผูช้  ำระค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดัประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทั้งหมด  

(ฐ) บริษทัฯ จะแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก ำหนดสิทธิตำมมติท่ีประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธินบัตั้งแต่วนัท่ีท่ีประชุมได้
ลงมติ และบริษัทฯ จะแจ้งกำรแก้ไขเพ่ิมเติมขอ้ก ำหนดสิทธิเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ส ำนักงำน กลต. ตลำด
หลกัทรัพย ์และนำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบภำยใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมนั้นทั้งน้ี
บริษทัฯ จะแจง้ใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบผำ่นทำงส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ของตลำดหลกัทรัพยใ์นวนัเดียวกนักบั



ท่ีบริษทัฯ แจง้ส ำนกังำน กลต. ตลำดหลกัทรัพย ์และนำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิและปฏิบติัตำมเง่ือนไข
ท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ 3 

(ฑ) กรณีท่ีไม่สำมำรถจดัประชุมไดท้นัภำยในอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ ให้ถือวำ่กำรด ำเนินกำรประชุมส้ินสุด
ลงและไม่ไดมี้กำรจดัประชุมในคร้ังนั้นข้ึน 

3. กำรแก้ไขเพิม่เตมิข้อก ำหนดสิทธิ 

3.1  กำรแก้ไขในส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิโดยชัดแจ้ง หรือที่ต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำม
กฎหมำยหรือกรณีกำรปรับสิทธิตำมข้อก ำหนดสิทธินี ้

กำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิในเร่ืองท่ีเห็นไดว้ำ่จะเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิโดยชดัแจง้ 
หรือในส่วนซ่ึงไม่ท ำให้สิทธิของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิด้อยลง หรือเพื่อให้เป็นไปตำมบทบัญญติัหรือหลกัเกณฑ์ท่ี
ก ำหนดในกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมำยอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง กฎระเบียบ หรือขอ้บงัคบั หรือ
ค ำสั่งท่ีมีผลบงัคบัทัว่ไป หรือประกำศ หรือขอ้บงัคบัของส ำนกังำน กลต. ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือกรณีกำรปรับสิทธิตำมท่ีระบุไว้
ในขอ้ 5 ใหบ้ริษทัฯ กระท ำไดโ้ดยไม่ตอ้งไดรั้บควำมยนิยอมจำกท่ีประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

3.2  กำรแก้ไขเพิม่เตมิในกรณีอืน่ 

กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก ำหนดสิทธินอกจำกกรณีตำมขอ้ 3.1 ตอ้งไดรั้บควำมยินยอมจำกบริษทัฯ และท่ีประชุมผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก ำหนดสิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมท่ีก ำหนดในขอ้ 3.2 จะตอ้งไดรั้บควำม
ยนิยอมดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิซ่ึงเขำ้ร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

3.3  เงือ่นไขในกำรด ำเนินกำรแก้ไขเพิม่เตมิข้อก ำหนดสิทธิ 

กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก ำหนดสิทธิไม่วำ่ในกรณีใดๆ จะตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้ก ำหนดตำมประกำศทจ. 34/2551 
หรือกฎเกณฑใ์ดๆ ของส ำนกังำน กลต. รวมทั้งท่ีจะมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมในภำยหลงั เวน้แต่จะไดรั้บกำรผอ่นผนัทั้งน้ีบริษทัฯ 
จะด ำเนินกำรแจง้ใหส้ ำนกังำน กลต. ตลำดหลกัทรัพย ์และนำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบถึงกำรแกไ้ขเพ่ิมเติม
ขอ้ก ำหนดสิทธิและจะจดัส่งขอ้ก ำหนดสิทธิท่ีมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมดงักล่ำวภำยใน 15 วนันับจำกวนัท่ีมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติม
ขอ้ก ำหนดสิทธิตำมขอ้ 3.1 หรือ 3.2 (แลว้แต่กรณี) และบริษทัฯ จะแจ้งให้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบถึง  กำรแก้ไข
เพ่ิมเติมขอ้ก ำหนดสิทธิดงักล่ำวในขอ้ 3.1 หรือ 3.2 ผ่ำนทำงส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลกัทรัพยใ์นวนัเดียวกนักบัท่ี
บริษทัฯ แจง้ส ำนักงำน กลต. ตลำดหลกัทรัพย  ์และนำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิ และจะจดัส่งขอ้ก ำหนดสิทธิท่ี
แกไ้ขเพ่ิมเติมใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเม่ือไดรั้บกำรร้องขอภำยใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บกำรร้องขอเป็นหนงัสือจำก
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ และจะจดัให้มีกำรเก็บรักษำส ำเนำขอ้ก ำหนดสิทธิท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม ณ ส ำนกังำนของบริษทัฯ และ
ส ำนักงำนตวัแทนรับแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ  (ถำ้มี) เพื่อให้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถขอตรวจสอบส ำเนำ
ขอ้ก ำหนดสิทธิท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมไดใ้นวนัและเวลำท ำกำรของสถำนท่ีดงักล่ำว 

4. กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

4.1  กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิทีไ่ม่ได้ฝำกไว้กบัศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ดงันี ้

(ก) แบบกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิระหวำ่งผูโ้อน และผูรั้บโอน กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะสมบูรณ์เม่ือผู ้
โอนใบส ำคญัแสดงสิทธิซ่ึงเป็นผูท่ี้สมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิระบุช่ือเป็นเจำ้ของใบส ำคญัแสดงสิทธิ



จ ำนวนท่ีจะท ำกำรโอน หรือผูรั้บโอนคนสุดทำ้ย  โดยมีกำรสลกัหลงัแสดงกำรโอนต่อเน่ืองครบถว้นจำกผูท่ี้
ปรำกฏช่ือดงักล่ำว (แลว้แต่กรณี) และไดส่้งมอบใบส ำคญัแสดงสิทธิให้แก่ผูรั้บโอนโดยลงลำยมือช่ือสลกัหลงั
แสดงกำรโอนใหไ้วด้ว้ย 

1) ผลการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้ รับโอนกับบริษัทฯ กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะใชย้นักบั
บริษทัฯ ไดก็้ต่อเม่ือนำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิไดรั้บค ำขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคญัแสดง
สิทธิพร้อมทั้ งใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีผูรั้บโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิได้ลงลำยมือช่ือเป็นผูรั้บโอนใน
ดำ้นหลงัของใบส ำคญัแสดงสิทธินั้นครบถว้นแลว้ 

2) ผลของการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้ รับโอนกับบุคคลภายนอก กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ
จะใช้ยนักับบุคคลภำยนอกไดก็้ต่อเม่ือนำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิไดล้งทะเบียนกำรโอน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเรียบร้อยแลว้ 

(ข)กำรขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ จะตอ้งกระท ำ ณ ส ำนักงำนใหญ่ของนำยทะเบียนของ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิในวนัและเวลำท ำกำรของนำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิ และจะตอ้งท ำตำมแบบ และ 
วธีิกำรท่ีนำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิก ำหนด โดยนำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิ มีสิทธิปฏิเสธไม่
รับค ำขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ หำกนำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิเห็นว่ำกำรโอน
ใบส ำคญัแสดงสิทธินั้น ไม่ชอบดว้ยกฎหมำย โดยผูข้อลงทะเบียนจะตอ้งส่งมอบใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีลงลำยมือ
ช่ือครบถว้นตำมหลกัเกณฑใ์นขอ้ 4.1(ก) พร้อมทั้งหลกัฐำนอ่ืนๆ ท่ียนืยนัถึงควำมถูกตอ้ง และควำมสมบูรณ์ของ
กำรโอน และกำรรับโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ตำมท่ีนำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิก ำหนดให้แก่นำย
ทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิดว้ย 

4.2  กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิทีฝ่ำกไว้กบัศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ 

ส ำหรับกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีฝำกไวก้ับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์นั้น ให้เป็นไปตำมขอ้บังคับของศูนย์รับฝำก
หลกัทรัพย ์

5. เงือ่นไขกำรปรับสิทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

บริษทัฯ จะด ำเนินกำรปรับรำคำกำรใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิในกำรซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุน ตลอดอำยขุองใบส ำคญั
แสดงสิทธิ เม่ือเกิดเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หน่ึงดงัต่อไปน้ีเพ่ือรักษำผลประโยชน์ตอบแทนของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ไม่ใหด้อ้ยไปกวำ่เดิม 

(ก) เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุน้ท่ีตรำไวข้องหุน้สำมญัของบริษทัฯ อนัเป็นผลมำจำกกำรรวมหุน้หรือแบ่งแยก
หุ้น ซ่ึงกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิ  จะมีผลบังคับทันทีนับตั้ งแต่วนัท่ีได้มีกำร
เปล่ียนแปลงมูลค่ำหุน้ท่ีตรำไวข้องหุน้สำมญัของบริษทัฯ 

1) รำคำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี 

Price 1 = Price 0 x Par 1 
        Par 0 

2) อตัรำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี 

Ratio 1 = Ratio 0 x Par 0 



        Par 1 

โดยท่ี 

Price 1 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
Price 0 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 1 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 0 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
Par 1    คือ มูลค่ำหุน้ท่ีตรำไวข้องหุน้สำมญัหลงักำรเปล่ียนแปลง 
Par 0    คือ มูลค่ำหุน้ท่ีตรำไวข้องหุน้สำมญัก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

(ข) เม่ือบริษทัฯ ไดเ้สนอขำยหุ้นสำมญัให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือ ประชำชนทัว่ไป และ/หรือบุคคลในวงจ ำกดั 
ในรำคำสุทธิต่อหุน้ของหุน้สำมญัท่ีออกใหม่ค ำนวณไดต้ ่ำกวำ่ร้อยละ 90 ของรำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของ
บริษทัฯ 

กำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสำมญัจะไม่ได้
รับสิทธิในกำรจองซ้ือหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่กรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม (Rights Issues) และ/หรือ 
วนัแรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่ กรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีท่ี
เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั (แลว้แต่กรณี) 

“รำคำสุทธิต่อหุน้ของหุน้สำมญัท่ีออกใหม่” ค ำนวณไดจ้ำกจ ำนวนเงินทั้งส้ินท่ีบริษทัฯ จะไดรั้บจำกกำรเสนอขำย
หุน้สำมญั หกัดว้ยค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดจำกกำรออกหลกัทรัพยน์ั้น (ถำ้มี) หำรดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออกใหม่ทั้งหมด 

“รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมญัของบริษทัฯ” หมำยถึง มูลค่ำกำรซ้ือขำยหุ้นสำมญัของบริษทัฯ ทั้งหมดหำรดว้ย
จ ำนวนหุน้สำมญัของบริษทัฯ ท่ีมีกำรซ้ือขำยทั้งหมดในตลำดหลกัทรัพยใ์นระหวำ่งระยะเวลำ 15 วนัท ำกำร (วนัท่ี
เปิดท ำกำรซ้ือขำยของตลำดหลกัทรัพย)์ ติดต่อกนัก่อนวนัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ 

“วนัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ” หมำยถึง วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสำมญัจะไม่ไดรั้บสิทธิในกำรจองซ้ือหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่
กรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม (Rights Issues) และ/หรือ วนัแรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัท่ีออก
ใหม่กรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกดั 
(แลว้แต่กรณี) 

ในกรณีท่ีไม่สำมำรถหำรำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษทัฯ เน่ืองจำกหุ้นสำมญัไม่มีกำรซ้ือขำยใน
ช่วงเวลำดงักล่ำว บริษทัฯ จะด ำเนินกำรก ำหนดรำคำยุติธรรมของหุ้นสำมญัของบริษทัฯ เพื่อใชใ้นกำรค ำนวณ
แทน 

อน่ึงในกรณีท่ีมีกำรเสนอขำยหุน้สำมญัพร้อมกนัมำกกวำ่หน่ึงรำคำเสนอขำย ภำยใตเ้ง่ือนไขท่ีตอ้งจองซ้ือ ดว้ยกนั 
ให้ใช้รำคำเสนอขำยทุกรำคำมำค ำนวณรำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่ แต่ในกรณีท่ีกำรเสนอขำย
ดงักล่ำวไม่อยูภ่ำยใตเ้ง่ือนไขท่ีจะตอ้งจองซ้ือดว้ยกนั ใหน้ ำเฉพำะรำคำเสนอขำยท่ีต ่ำกวำ่ร้อยละ 90 ของรำคำตลำด
ต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบริษทัฯ มำค ำนวณกำรเปล่ียนแปลงเท่ำนั้น 

1) รำคำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี 

Price 1 = Price 0 x [(A x MP) + BY] 



  [MP x (A + B)] 

2) อตัรำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี 

Ratio 1 = Ratio 0 x [MP x (A + B)] 
[(A x MP) + BY] 

โดยท่ี 

Price 1 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
Price 0 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 1 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 0 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
MP คือ รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบริษทัฯ 

A  คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีไดเ้รียกช ำระเตม็มูลค่ำแลว้ ณ วนัก่อนปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้เพ่ือสิทธิในกำรจองซ้ือ 
หุ้นสำมญัท่ีออกใหม่กรณีเสนอขำยหุ้นสำมญัให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือ วนัก่อนวนัแรกของกำรเสนอขำยหุ้น
สำมญัท่ีออกใหม่กรณีเสนอขำยหุ้นสำมญัใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีเสนอขำยหุ้นสำมญัให้แก่บุคคล
ในวงจ ำกดั (แลว้แต่กรณี) 

B คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่ทั้งกำรเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/ หรือ เสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป 
และ/หรือ เสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั  

BY คือ จ ำนวนเงินท่ีไดรั้บหักดว้ยค่ำใชจ่้ำย (ถำ้มี) จำกหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่ทั้งกำรเสนอขำยให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม 
และ/หรือ เสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ เสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั  

(ค)  เม่ือบริษทัฯ เสนอขำยหลกัทรัพยอ์อกใหม่ใดๆ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ ประชำชนทัว่ไปและ/หรือ บุคคล
ในวงจ ำกดั โดยท่ีหลกัทรัพยน์ั้นให้สิทธิท่ีจะแปลงสภำพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสำมญั หรือให้สิทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมญั 
(เช่น หุ้นกูแ้ปลงสภำพ หรือใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญั) โดยท่ีรำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมญัท่ีออก
ใหม่เพ่ือรองรับสิทธิดงักล่ำวต ่ำกวำ่ร้อยละ 90 ของรำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบริษทัฯ  

กำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุน้สำมญัไม่ไดรั้บ
สิทธิกำรจองซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ใดๆ ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภำพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสำมญั หรือให้สิทธิในกำร
ซ้ือหุ้นสำมญั กรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม (Rights Issues) และ/หรือ วนัแรกของกำรเสนอขำย
หลกัทรัพยอ์อกใหม่ใดๆ ท่ีใหสิ้ทธิท่ีจะแปลงสภำพ/เปล่ียนเป็นหุน้สำมญั หรือใหสิ้ทธิในกำรซ้ือหุน้สำมญั กรณีท่ี
เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั (แลว้แต่กรณี)  

“รำคำสุทธิต่อหุน้ของหุน้สำมญัท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับสิทธิ” ค ำนวณไดจ้ำกจ ำนวนเงินท่ี บริษทัฯ จะไดรั้บจำกกำร
ขำยหลกัทรัพยท่ี์ใหสิ้ทธิท่ีจะแปลงสภำพ/เปล่ียนเป็นหุน้สำมญั หรือ ใหสิ้ทธิในกำรซ้ือหุน้สำมญั หกัดว้ยค่ำใชจ่้ำย
ท่ีเกิดข้ึนจำกกำรออกหลกัทรัพยน์ั้น (ถำ้มี) รวมกบัเงินท่ีจะไดรั้บจำกกำรแปลงสภำพ/เปล่ียนเป็นหุน้สำมญั หรือ
ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญันั้นหำรดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัทั้งส้ินท่ีตอ้งออกใหม่เพ่ือรองรับกำรใชสิ้ทธินั้น  



“รำคำตลำดต่อหุ้นของหุน้สำมญัของบริษทัฯ” หมำยถึง มูลค่ำกำรซ้ือขำยหุ้นสำมญัของบริษทัฯ ทั้งหมดหำรดว้ย
จ ำนวนหุน้สำมญัของบริษทัฯ ท่ีมีกำรซ้ือขำยทั้งหมดในตลำดหลกัทรัพยใ์นระหวำ่งระยะเวลำ 15 วนัท ำกำร (วนัท่ี
เปิดท ำกำรซ้ือขำยของตลำดหลกัทรัพย)์ ติดต่อกนัก่อนวนัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ  

“วนัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ” หมำยถึง วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุน้สำมญัจะไม่ไดรั้บสิทธิในกำรจองซ้ือหลกัทรัพยอ์อกใหม่ใดๆ 
ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภำพ/เปล่ียนเป็นหุน้สำมญั หรือใหสิ้ทธิในกำรซ้ือหุน้สำมญักรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่ผู ้
ถือหุ้นเดิม (Rights Issues) และ/หรือ วนัแรกของกำรเสนอขำยหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ใดๆ ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลง
สภำพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสำมญั หรือให้สิทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมญัส ำหรับกรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชน
ทัว่ไป และ/หรือ กรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั (แลว้แต่กรณี) 

 1) รำคำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี  

Price 1 =  Price 0 x [(A x MP) + BY]  
 [MP x (A + B)]  

2) อตัรำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี  

Ratio 1 =  Ratio 0 x [MP x (A + B)]  
 [(A x MP) + BY]  

โดยท่ี  

Price 1 คือ  รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง  
Price 0 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง  
Ratio 1 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง  
Ratio 0 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง  
MP คือ  รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบริษทัฯ  

A คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีไดเ้รียกช ำระเต็มมูลค่ำแลว้ ณ วนัก่อนปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นเพ่ือสิทธิในกำรจอง
ซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภำพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสำมญั หรือให้สิทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมญักรณี
เสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ วนัก่อนวนัแรกของกำรเสนอขำยหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลง
สภำพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสำมญั หรือให้สิทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมญั กรณีเสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ 
กรณีเสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั (แลว้แต่กรณี) 

 B คือ  จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับกำรใช้สิทธิของหลกัทรัพยใ์ดๆ ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภำพ/
เปล่ียนเป็นหุน้สำมญั หรือใหสิ้ทธิในกำรซ้ือหุน้สำมญัตำมท่ีเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ เสนอขำยใหแ้ก่
ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ เสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั  

BY คือ  จ ำนวนเงินท่ีได้รับหักด้วยค่ำใช้จ่ำย (ถำ้มี) จำกกำรออกหลกัทรัพยใ์ดๆ ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภำพ/
เปล่ียนเป็นหุ้นสำมญั หรือให้สิทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมญั ส ำหรับกำรเสนอขำยให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอ
ขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ เสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั รวมกบัเงินท่ีจะไดรั้บจำกกำรใชสิ้ทธิแปลง
สภำพ/เปล่ียนเป็นหุน้สำมญั หรือใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญั  



(ง) เม่ือบริษทัฯ จ่ำยปันผลทั้งหมดหรือบำงส่วนเป็นหุน้สำมญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ซ่ึงกำรเปล่ียนแปลงรำคำ
กำรใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุน้สำมญัจะไม่มีสิทธิรับหุน้ปันผล (วนั
แรกท่ีข้ึนเคร่ืองหมำย XD) 

 1) รำคำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี  

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

2) อตัรำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี  

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

โดยท่ี  

Price 1  คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง  
Price 0  คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง  
Ratio 1  คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง  
Ratio 0  คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง  
A คือ  จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีไดเ้รียกช ำระเตม็มูลค่ำแลว้ ณ วนัก่อนปิดสมุด  

ทะเบียนผูถื้อหุน้เพื่อสิทธิในกำรรับหุน้ปันผล  
B คือ   จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออกใหม่ในรูปแบบของหุน้สำมญัปันผล  

(จ) เม่ือบริษัทฯ จ่ำยเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่ำร้อยละ 100 ของก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินรวมในแต่ละรอบ
ระยะเวลำบญัชี  

ทั้ งน้ี กำรจ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรสุทธิ และ/หรือ ก ำไรสะสมตำมงบกำรเงินรวมของ บริษทัฯ ของแต่ละรอบ
ระยะเวลำบญัชีนั้น จะไม่ค ำนึงวำ่เวลำท่ีมีกำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำว ออกจริง จะเกิดข้ึนในหรือภำยหลงัส้ินรอบ
ระยะเวลำบญัชีนั้นๆ  

กำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อ หุ้นสำมญัจะไม่มี
สิทธิรับเงินปันผล (วนัแรกท่ีตลำดหลกัทรัพยข้ึ์นเคร่ืองหมำย XD)  

“รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบริษทัฯ” หมำยถึง มูลค่ำกำรซ้ือขำยหุน้สำมญัของ บริษทัฯ ทั้งหมดหำรดว้ย
จ ำนวนหุน้สำมญัของบริษทัฯ ท่ีมีกำรซ้ือขำยทั้งหมดในตลำดหลกัทรัพยใ์นระหวำ่งระยะเวลำ 15 วนัท ำกำร (วนัท่ี
เปิดท ำกำรซ้ือขำยของตลำดหลกัทรัพย)์ ติดต่อกนัก่อนวนัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ  

“วนัท่ีใช้ในกำรค ำนวณ” หมำยถึง วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสำมัญจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล (วนัแรกท่ีตลำด
หลกัทรัพยข้ึ์นเคร่ืองหมำย XD)  

1) รำคำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี  

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



2) อตัรำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี  

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

Price 1 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง  
Price 0 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง  
Ratio 1 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 0 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
MP คือ  รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบริษทัฯ   
D คือ   เงินปันผลต่อหุน้ท่ีจ่ำยแก่ผูถื้อหุน้  
R คือ  เงินปันผลต่อหุน้ท่ีค  ำนวณจำกก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินรวมหำร  

จ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 

 (ฉ) ในกรณีท่ีมีเหตุกำรณ์ใดๆ อนัท ำให้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเสียสิทธิ และผลประโยชน์อนัพึงได้โดยท่ี
เหตุกำรณ์ใดๆ นั้นไม่ไดก้ ำหนดอยูใ่นขอ้ (ก) – (จ) บริษทัฯ มีสิทธิจะพิจำรณำเพ่ือก ำหนดกำรเปล่ียนแปลงรำคำ
กำรใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่ (หรือปรับจ ำนวน หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิแทนอตัรำกำรใชสิ้ทธิ) 
อยำ่งเป็นธรรม โดยไม่ท ำให้สิทธิของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิดอ้ยไปกว่ำเดิม ทั้งน้ีให้ถือวำ่ผลกำรพิจำรณำนั้น
เป็นท่ีสุด  

(ช) กำรค ำนวณกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิตำมขอ้ (ก) ถึง ขอ้ (ฉ) เป็นอิสระต่อ
กนั ส ำหรับในกรณีท่ีเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ เกิดข้ึนพร้อมกนั ให้ค  ำนวณกำร เปล่ียนแปลงเรียงล ำดบัดงัน้ีคือ ขอ้ (ก) (จ) 
(ง) (ข) (ค) (ฉ) ตำมล ำดบั โดยในแต่ละล ำดบัคร้ังท่ี ค  ำนวณกำรเปล่ียนแปลง ใหค้งสภำพของรำคำกำรใชสิ้ทธิและ
อตัรำกำรใชสิ้ทธิเป็นทศนิยม 3 ต ำแหน่ง  

(ซ) กำรค ำนวณกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิตำมขอ้ (ก) ถึง ขอ้ (ฉ) จะไม่มีกำร
เปล่ียนแปลงซ่ึงท ำให้รำคำกำรใช้สิทธิใหม่สูงข้ึน และ/หรือ อตัรำกำรใช้สิทธิลดลง เวน้แต่กรณีกำรรวมหุ้น
ส ำหรับกำรค ำนวณจ ำนวนเงินจำกกำรใชสิ้ทธิ จะค ำนวณจำกรำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง (ทศนิยม 
3 ต  ำแหน่ง) คูณกับจ ำนวนหุ้นสำมญั โดยจ ำนวนหุ้นสำมญัค ำนวณได้จำกอัตรำกำรใช้สิทธิใหม่ (ทศนิยม 3 
ต  ำแหน่ง) คูณกบัจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีแสดงควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิ เม่ือค ำนวณไดจ้ ำนวนหุน้ออกมำเป็น
เศษหุน้ ใหต้ดัเศษของหุน้นั้นท้ิง 

ในกรณีท่ีมีเศษของบำทจำกกำรค ำนวณจ ำนวนเงินจำกกำรใช้สิทธิ ให้ตัดเศษของบำทท้ิงส ำหรับกรณีกำร
เปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิแลว้มีผลท ำให้รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่ต ่ำกว่ำมูลค่ำหุ้นท่ีตรำไวข้องหุ้นสำมญัของ
บริษทัฯ ใหใ้ชมู้ลค่ำหุน้ท่ีตรำไวข้องหุน้สำมญัของบริษทัฯ เป็นรำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่แทน 

(ฌ) กำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิตำมขอ้ (ก) ถึงขอ้ (ฉ) บริษทัฯ จะด ำเนินกำรแจง้
ผลกำรเปล่ียนแปลง โดยระบุรำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณและเหตุผลท่ีตอ้งมี กำรเปล่ียนแปลง ตลอดจนขอ้ก ำหนด
สิทธิท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม ให้ตลำดหลกัทรัพย ์ส ำนกังำน กลต. และนำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบภำยใน 
15 วนันับจำกวนัท่ีกำร เปล่ียนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใช้สิทธิ มีผลบังคบัใช้ และบริษทัฯ 
จะแจง้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิถึงผลกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวผ่ำนทำงส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลกัทรัพยใ์น



วนัเดียวกนักบัท่ีบริษทัฯ แจง้ส ำนกังำน กลต. ตลำดหลกัทรัพย ์และนำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิ และจะ
จดัส่งขอ้ก ำหนดสิทธิท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเม่ือไดรั้บกำรร้องขอภำยใน 15 วนันบัแต่วนัท่ี
ไดรั้บกำรร้องขอเป็นหนงัสือจำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ และจะจดัให้มีกำรเก็บรักษำส ำเนำขอ้ก ำหนดสิทธิท่ี
แกไ้ขเพ่ิมเติม ณ ส ำนกังำนใหญ่ของบริษทัฯและส ำนกังำนใหญ่ของตวัแทนรับแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ (ถำ้
มี) เพื่อให้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถขอตรวจสอบส ำเนำขอ้ก ำหนดสิทธิท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมไดใ้นวนัและเวลำ
ท ำกำรของสถำนท่ีดงักล่ำว  

6. กำรชดใช้ค่ำเสียหำยกรณีบริษัทฯไม่สำมำรถจดัให้มหุ้ีนสำมญัเพิม่ทุนเพือ่รองรับกำรใช้สิทธิ 

6.1  บริษทัฯ จะชดใชค้่ำเสียหำยให้แก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ต่อเม่ือผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดแ้จง้ควำมจ ำนงใน
กำรใชสิ้ทธิตำมเง่ือนไขกำรแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิตำมขอ้ 1.2.7 และบริษทัฯ ไม่สำมำรถจดัใหมี้หุน้สำมญัเพ่ิม
ทุนเพ่ือรองรับกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิไดอ้ยำ่งครบถว้น โดยค่ำเสียหำยท่ีบริษทัฯ จะชดใชใ้ห้แก่ผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวสำมำรถค ำนวณไดต้ำมท่ีก ำหนดในขอ้ 6.3 ยกเวน้กรณีตำมท่ีระบุไวใ้นขอ้จ ำกดักำร
โอนใบส ำคญัแสดงสิทธิและขอ้จ ำกดักำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมขอ้ 14. 

6.2  บริษทัฯ จะชดใชค้่ำเสียหำยตำมขอ้ 6.1 ใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยใน 30 วนันบัจำก วนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิใน
คร้ังนั้นๆ ทั้งน้ี ตำมวิธีกำรและเง่ือนไขท่ีก ำหนดโดยบริษทัฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ 
อยำ่งไรก็ดี ไม่วำ่กรณีใดๆ หำกไดมี้กำรส่งมอบเช็คเงินค่ำเสียหำยโดยไดส่้งทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมท่ีอยู่ท่ี
ระบุไวใ้นใบแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิโดยถูกตอ้งแลว้ ให้ถือวำ่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดรั้บเงินค่ำเสียหำย
แลว้โดยชอบ และผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบ้ีย และ/หรือ ค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป  

6.3  กำรค ำนวณค่ำเสียหำยท่ีบริษทัฯ จะชดใชใ้หผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมขอ้ 6.1 มีสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี  

ค่ำเสียหำยต่อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย = B x (MP – EP) โดยท่ี 

 B คือ จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีไม่สำมำรถจดัใหมี้ และ/หรือ เพ่ิมข้ึนไดต้ำมอตัรำกำรใชสิ้ทธิท่ี  

เปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึน ต่อ 1 หน่วย 

MP คือ รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมญัของบริษทัฯ ซ่ึงค ำนวณโดยน ำมูลค่ำกำรซ้ือขำยหุ้นสำมญัของบริษทัฯ 
ทั้งหมดหำรดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัของบริษทัฯ ท่ีมีกำรซ้ือขำยทั้งหมดในตลำดหลกัทรัพยใ์นระหว่ำง
ระยะเวลำ 5 วนัท ำกำร (วนัท่ีเปิดท ำกำรซ้ือขำยของตลำดหลกัทรัพย)์ ติดต่อกนัก่อนวนัก ำหนดกำรใช้
สิทธิในคร้ังนั้น ๆ ซ่ึงผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดแ้จง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิ 

 EP คือ  รำคำกำรใชสิ้ทธิ หรือรำคำกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีเปล่ียนแปลงแลว้ ตำมเง่ือนไขกำรปรับ
สิทธิ  

อยำ่งไรก็ตำม ในกรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสัญชำติต่ำงดำ้ว (ทั้งบุคคลธรรมดำและนิติบุคคล) ไม่สำมำรถใช้
สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิได ้เน่ืองจำกขอ้จ ำกดัในเร่ืองอตัรำส่วนกำรถือหุ้นของคนต่ำงดำ้ว ซ่ึงขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ ก ำหนดไวว้ำ่ “หุน้ของบริษทัใหโ้อนกนัไดโ้ดยไม่มีขอ้จ ำกดัและหุน้ท่ีถือโดยคนต่ำงดำ้วในขณะหน่ึงตอ้ง
มีจ ำนวนรวมกนัไม่เกินร้อยละส่ีสิบเกำ้ (49) ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดท้ั้งหมด กำรโอนหุ้นรำยใดท่ีจะท ำให้
อตัรำส่วนกำรถือหุ้นของคนต่ำงดำ้วของบริษทัเกินอตัรำส่วนขำ้งตน้ บริษทัมีสิทธิปฏิเสธกำรโอนหุ้นของบริษทั
รำยนั้นได”้ ในกรณีเช่นน้ี บริษทัฯ จะไม่ชดใชค้่ำเสียหำย หรือ ด ำเนินกำรอ่ืนใดใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิซ่ึง



เป็นคนต่ำงดำ้ว และผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิซ่ึงเป็นคนต่ำงดำ้วไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำย หรือเรียกร้องให้
บริษทัฯ ชดใชใ้ดๆ ทั้งส้ิน  

7. กำรด ำเนินกำรกรณีทีม่เีศษของหุ้น  

ในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงอตัรำกำรใชสิ้ทธิตำมเกณฑก์ำรปรับอตัรำกำรใชสิ้ทธิตำมท่ีระบุในเง่ือนไขกำรปรับ
สิทธิ และมีเศษของจ ำนวนหุน้สำมญัท่ีจะไดรั้บจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิใหต้ดัเศษของหุน้นั้นท้ิง 

8. มตทิีป่ระชุมผู้ถือหุ้นเพือ่อนุมตักิำรออกหุ้นสำมญัเพิม่ทุนเพือ่รองรับกำรใช้สิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ  

ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 15 สิงหำคม 2557 ไดมี้มติอนุมติจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของ
บริษทัฯ จ ำนวนไม่เกิน 658,500,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.10 บำท เพื่อรองรับกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ  

9. รำยละเอยีดเกีย่วกบัหุ้นสำมญัทีอ่อกใหม่เพือ่รองรับกำรใช้สิทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิ  

จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับ : ไม่เกิน 658,500,000 หุน้  
กำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ  

มูลค่ำหุน้ท่ีตรำไว ้:    หุน้ละ 0.10 บำท  

รำคำกำรใชสิ้ทธิ :    1.50 บำทต่อหุน้ เวน้แต่กรณีมีกำรปรับรำคำกำรใชสิ้ทธิตำม  
เง่ือนไขกำรปรับสิทธิ  

เน่ืองจำกหุ้นสำมญัของบริษัทฯ เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์ดังนั้นหุ้นสำมัญท่ีออกใหม่
เน่ืองจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิจะสำมำรถเขำ้ท ำกำรซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพยไ์ด้ภำยหลงัจำกท่ีบริษทัฯ 
ด ำเนินกำรจดทะเบียนหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่ดงักล่ำวเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนต่อตลำดหลกัทรัพยแ์ลว้ โดยบริษทัฯ จะ
ด ำเนินกำรยื่นขออนุญำตน ำหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่จำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิเขำ้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนต่อตลำดหลกัทรัพยภ์ำยใน 30 วนันบัแต่วนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง ทั้งน้ี เพ่ือใหหุ้น้สำมญัดงักล่ำวสำมำรถ
ท ำกำรซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพยไ์ดเ้ช่นเดียวกบัหุน้สำมญัเดิมของบริษทัฯ  

10. สิทธิของหุ้นสำมญัเพิม่ทุนใหม่ทีเ่กดิจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ  

สิทธิของหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนท่ีออกตำมกำรใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีออกในคร้ังน้ี จะมีสิทธิ และสภำพ
เหมือนหุน้สำมญัเดิมของบริษทัฯ ท่ีออกไปก่อนหนำ้น้ี ซ่ึงรวมทั้งสิทธิในกำรรับเงินปันผล หรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีบริษทั
ฯ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ทั้งน้ีนบัแต่วนัท่ีกระทรวงพำณิชยรั์บจดทะเบียนเพ่ิมทุนช ำระแลว้ และนำยทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ได้
จดแจง้ช่ือผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นผูถื้อหุน้ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ หำกบริษทัฯ ไดป้ระกำศวนัก ำหนดให้
สิทธิในเงินปันผล หรือผลประโยชน์อ่ืนใดแก่ผูถื้อหุน้ก่อนวนัท่ีกระทรวงพำณิชยรั์บจดทะเบียนเพ่ิมทุนช ำระแลว้ และนำย
ทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ไดจ้ดแจง้ช่ือของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นผูถื้อหุน้ในสมุดทะเบียน ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ผู ้
ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวจะไม่มีสิทธิไดรั้บเงินปันผลหรือผลประโยชน์อ่ืนนั้น  

11. ข้อจ ำกดักำรโอนหุ้น  

หุน้ของบริษทัใหโ้อนกนัไดโ้ดยไม่มีขอ้จ ำกดัและหุน้ท่ีถือโดยคนต่ำงดำ้วในขณะหน่ึงตอ้งมีจ ำนวนรวมกนัไม่เกิน
ร้อยละส่ีสิบเกำ้ (49) ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดท้ั้งหมด กำรโอนหุน้รำยใดท่ีจะท ำให้อตัรำส่วนกำรถือหุน้ของคนต่ำงดำ้ว
ของบริษทัเกินอตัรำส่วนขำ้งตน้ บริษทัมีสิทธิปฏิเสธกำรโอนหุน้ของบริษทัรำยนั้นได ้



12. สถำนภำพของผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ  

สถำนะของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีอยูร่ะหวำ่งวนัท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดแ้จง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิและวนั
ก่อนวนัท่ีกระทรวงพำณิชยจ์ะรับจดทะเบียนเพ่ิมทุนช ำระแลว้อนัเน่ืองมำจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ จะมี
สถำนภำพและสิทธิเช่นเดียวกบัใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดแ้จง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิ และสถำนภำพดงักล่ำวน้ีจะส้ินสุด
ลงในวนัท่ีกระทรวงพำณิชยไ์ดรั้บจดทะเบียนเพ่ิมทุนช ำระแลว้อนัเน่ืองมำจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำว
แลว้  

ในกรณีท่ีบริษทัฯ มีกำรปรับรำคำกำรใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิในช่วงท่ีบริษทัฯ ยงัไม่ไดน้ ำหุ้นสำมญั
เพ่ิมทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิเขำ้จดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชย ์ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีได้
ท ำกำรใชสิ้ทธิแลว้จะไดรั้บกำรปรับสิทธิยอ้นหลงั โดยบริษทัฯ จะด ำเนินกำรออกหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนใหม่เพ่ิมเติมใหแ้ก่ผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิโดยเร็วท่ีสุดตำมจ ำนวนท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิมีสิทธิจะไดรั้บหำกรำคำกำรใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัรำ
กำรใชสิ้ทธิ (แลว้แต่กรณี) ท่ีไดป้รับใหม่นั้นมีผลบงัคบัใช ้อยำ่งไรก็ตำม ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิอำจไดรั้บหุน้สำมญัส่วน
เพ่ิมชำ้กวำ่หุน้สำมญัท่ีไดรั้บก่อนหนำ้น้ีแลว้ ทั้งน้ีไม่เกิน 45 วนันบัจำกวนัท่ีมีกำรปรับสิทธิ  

13. ตลำดรองของใบส ำคญัแสดงสิทธิทีเ่สนอขำย  

บริษทัฯ จะน ำใบส ำคญัแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยภ์ำยใน 30 วนันบั
แต่วนัออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ  

14. ข้อจ ำกดักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิและข้อจ ำกดักำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ  

บริษทัฯ ไม่มีขอ้จ ำกดัในกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ อยำ่งไรก็ตำม บริษทัฯ มีขอ้จ ำกดักำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญั
แสดงสิทธิ หำกกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำวจะท ำให้บริษทัฯ เสียสิทธิและผลประโยชน์ท่ีบริษทัฯ จะพึงไดรั้บตำมกฎหมำย และมี
ขอ้จ ำกดัอนัสืบเน่ืองมำจำกขอ้บงัคบัของบริษทัฯ วำ่ดว้ยเร่ืองอตัรำส่วนกำรถือหุน้ของคนต่ำงดำ้ว โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี  

(ก) บริษทัฯ จะไม่ออกหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีเป็นคนต่ำงดำ้ว ซ่ึงไดด้ ำเนินกำรใชสิ้ทธิ
ตำมเง่ือนไขกำรแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิตำมขอ้ 1.2.7 หำกกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำวจะท ำใหส้ัดส่วนกำรถือหุน้ของ
คนต่ำงด้ำวมีจ ำนวนเกินกว่ำร้อยละ 49 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทั้ งหมดของบริษทัฯ ตำมท่ีระบุใน
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  

(ข) หำกขอ้จ ำกดัตำมขอ้ (ก) ขำ้งตน้มีผลท ำให้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีเป็นคนต่ำงดำ้วท่ีไดด้ ำเนินกำรใช้สิทธิ
ตำมเง่ือนไขกำรแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิตำมขอ้ 1.2.7 ไม่สำมำรถใชสิ้ทธิไดต้ำมจ ำนวนท่ีระบุในใบแจง้ควำม
จ ำนงกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนไม่วำ่ทั้งหมด หรือบำงส่วน บริษทัฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจง้ควำมจ ำนงใน
กำรใชสิ้ทธิ ขอสงวนสิทธิในกำรส่งเงินท่ีเหลือในส่วนท่ีไม่สำมำรถใชสิ้ทธิไดคื้นใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ี
เป็นคนต่ำงดำ้วดงักล่ำวโดยไม่มีดอกเบ้ียภำยใน 14 วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นๆ ทั้งน้ี ตำมวธีิกำร
และเง่ือนไขท่ีก ำหนดโดยบริษทัฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ  

(ค) ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีเป็นคนต่ำงดำ้วจะไม่ไดรั้บกำรชดเชยหรือชดใชไ้ม่วำ่ในรูปแบบใดจำกบริษทัฯ และ
ตวัแทนรับแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ ในกรณีท่ีไม่สำมำรถใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิไดโ้ดยมีสำเหตุมำ
จำกขอ้จ ำกดัเร่ืองอตัรำส่วนกำรถือหุน้ของคนต่ำงดำ้วตำมขอ้ (ก) ขำ้งตน้  

15. ผลบังคบัของข้อก ำหนดสิทธิและกฎหมำยทีใ่ช้บังคบั  



ขอ้ก ำหนดสิทธ์ิจะมีผลใชบ้งัคบัในวนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิไปจนถึงและรวมวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิคร้ัง
สุดทำ้ย โดยขอ้ก ำหนดสิทธิน้ีจะใชบ้งัคบั และ ตีควำมตำมกฎหมำยไทย หำกมีขอ้ควำมใดๆ ในขอ้ก ำหนดสิทธิน้ีขดัหรือแยง้
กบักฎหมำยหรือประกำศใด ๆ ท่ีมีผลใชบ้งัคบัใบส ำคญัแสดงสิทธิให้ใชข้อ้ควำมตำมกฎหมำยหรือประกำศดงักล่ำวบงัคบั
กบัใบส ำคญัแสดงสิทธิแทนขอ้ควำมของขอ้ก ำหนดสิทธิน้ีเฉพำะในส่วนท่ีขดัหรือแยง้กนั  

 

ผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
บริษทั บี-52 แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) 

 
 
 
 
 

             (นำงนรำวดี วรวณิชชำ) 
                         กรรมกำร   


