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ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
และผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสำมัญของ 

บริษทั เวร์ิคพอยท์ เอน็เทอร์เทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) คร้ังที ่1 
(WORK-W1) 
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ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำทีข่องผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

และผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือ หุ้นสำมัญของ 

บริษัท เวิร์คพอยท์ เอน็เทอร์เทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) คร้ังที ่1 

(WORK-W1) 
 

ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของบริษทั เวร์ิคพอยท ์เอน็เทอร์เทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 1 (WORK-W1) 
(“ใบส ำคญัแสดงสิทธิ”) ออกโดยบริษทั เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) (“ผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิ” หรือ 
“บริษทั”) ตำมมติท่ีประชุมวสิำมญัผู ้ถือหุน้คร้ังท่ี 1/2558  เม่ือวนัท่ี 4  กนัยำยน  2558 ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะไดรั้บสิทธิตำมท่ี
ไดก้ ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิ โดยผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งผูกพนัตำมขอ้ก ำหนดสิทธิทุก
ประกำร และให้ถือวำ่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดรั้บทรำบ และเขำ้ใจขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ในขอ้ก ำหนดสิทธิเป็นอยำ่งดีแลว้ และตก
ลงยอมรับขอ้ก ำหนดสิทธิน้ีทั้ งหมด  ทั้ งน้ี ผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิ จะจดัให้มีกำรเก็บรักษำส ำเนำขอ้ก ำหนดสิทธิและส ำเนำ
ใบส ำคัญต่ำงๆ ไว ้ณ  ส ำนักงำนใหญ่ของผูอ้อกใบส ำคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบส ำเนำ
ขอ้ก ำหนดสิทธิและส ำเนำสญัญำต่ำงๆ ไดใ้นวนัและเวลำท ำกำรของผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
 
ค ำจ ำกดัควำม 
ค ำและขอ้ควำมต่ำง ๆ ท่ีใชอ้ยูใ่นขอ้ก ำหนดสิทธิใหมี้ควำมหมำยดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ก ำหนดสิทธิ หมำยถึง ขอ้ก ำหนดวำ่ดว้ยสิทธิและหน้ำท่ีของผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิและผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของ บริษทั เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์    
เทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 1 (รวมถึงท่ีมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติม) (ถำ้มี) 

ใบส ำคญัแสดงสิทธิ หมำยถึง ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของ บริษทั เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์    
เทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) เพ่ือเสนอขำยแก่ผูถื้อหุ้นเดิม ตำมสัดส่วนกำร
ถือหุ้น (Rights Offering) คร้ังท่ี 1  ชนิดระบุช่ือผูถื้อ และสำมำรถเปล่ียน
มือได ้

ใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ หมำยถึง ใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีออกโดยบริษัท ศูนยรั์บฝำกหลักทรัพย ์
(ประเทศไทย) จ ำกดั  เพ่ือใชแ้ทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

ผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิ หมำยถึง บริษทั เวร์ิคพอยท ์เอน็เทอร์เทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน)   
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ หมำยถึง ผูท้รงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิและ/หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ี

ถูกตอ้งตำม ขอ้ 1.2.4 
วนัท ำกำร หมำยถึง วนัท่ีธนำคำรพำณิชยเ์ปิดท ำกำรตำมปกติในกรุงเทพมหำนคร ซ่ึงไม่ใช่วนั

เสำร์หรือวนัอำทิตย ์หรือวนัหยุดธนำคำรอ่ืนใด ท่ีธนำคำรแห่งประเทศ
ไทยประกำศใหเ้ป็นวนัหยดุของธนำคำรพำณิชย ์

ส ำนกังำน ก.ล.ต. หมำยถึง ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
ตลำดหลกัทรัพย ์ หมำยถึง ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์ หมำยถึง บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
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ประกำศ ทจ. 34/2551 หมำยถึง ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ท่ี ทจ. 34/2551  เร่ือง 
กำรขออนญุำต และกำรอนุญำตใหเ้สนอขำยใบส ำคญัแสดง 
สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ท่ีออกใหม่และหุน้ท่ีออกใหม่ เพ่ือรองรับ 
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ลงวนัท่ี 15 ธนัวำคม พ.ศ. 2551 (รวมถึงท่ีมีกำรแกไ้ข
เพ่ิมเติม) 

วนัใชสิ้ทธิ หมำยถึง ใหมี้ควำมหมำยตำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ 1.2.1 ของขอ้ก ำหนดสิทธิ 
วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย หมำยถึง ใหมี้ควำมหมำยตำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ 1.2.1 ของขอ้ก ำหนดสิทธิ 
ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนง
ในกำรใชสิ้ทธิ 

หมำยถึง ใหมี้ควำมหมำยตำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ 1.2.3 ของขอ้ก ำหนดสิทธิ 

ตัวแทน รับแจ้งควำมจ ำน ง      
ในกำรใชสิ้ทธิ 

หมำยถึง บุคคลท่ีบริษทัจะแต่งตั้งใหเ้ป็นตวัแทนของบริษทัในกำรรับแจง้ 
ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

สมุดทะเบียนผู ้ถือใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ 

หมำยถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งขอ้มูลทำงทะเบียนซ่ึงบนัทึกรำยละเอียดเก่ียวกบั
ใบส ำคัญแสดงสิทธิและผู ้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีเก็บรักษำโดยใน
ทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิ  

 
1. รำยละเอยีดของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

บริษทัไดอ้อกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ จ ำนวน 20,861,633 หน่วย เพ่ือจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม ตำม 
สดัส่วนกำรถือหนุ้ (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่ำ (ศูนยบ์ำท) ภำยหลงัจำกกำรประชมุวสิำมญั ผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 
1/2558  ในวนัท่ี 4 กนัยำยน 2558  โดยมีรำยละเอียดของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจดัสรรดงัต่อไปน้ี 
1.1. ลกัษณะส ำคญัของใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

ผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิ : บริษทั เวร์ิคพอยท ์เอน็เทอร์เทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

ท่ีอยูข่องผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิ : 99  หมู่ 2  ต ำบลบำงพนู  อ ำเภอเมืองปทุมธำนี  จงัหวดัปทุมธำนี 12000 

ช่ือของใบส ำคญัแสดงสิทธิ : ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของ บริษทั เวร์ิคพอยท ์เอน็เทอร์ 

เทนเมนท ์ จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 1 (WORK-W1)  

ชนิดของใบส ำคญัแสดงสิทธิ : ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของบริษทัชนิดระบุช่ือผูถื้อ และ

สำมำรถเปล่ียนมือได ้

จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีเสนอขำย :  20,861,633 หน่วย 

รำคำเสนอขำยต่อหน่วย  : 0 บำท (ศูนยบ์ำท) 

วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ : 1  ตุลำคม  2558 
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อำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ : ไม่เกิน  4  ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

อตัรำกำรใชสิ้ทธิ                            : ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุน้สำมญั 1 หุน้ (อำจเปล่ียนแปลงใน

ภำยหลงัตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิ) 

รำคำกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญั      : 38.10 บำท ต่อหุน้  (เวน้แต่กรณีมีกำรปรับรำคำกำรใชสิ้ทธิตำมเง่ือนไขกำร

ปรับสิทธิ) 

จ ำนวนหุน้ท่ีออกเพื่อรองรับใบ   

ส ำคญัแสดงสิทธิ 
: 20,861,633 หุน้ (มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท)  คิดเป็นร้อยละ 5 ของจ ำนวน

หุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั 

ตลำดรองของใบส ำคญัแสดงสิทธิ : บริษัทจะน ำใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขำยในคร้ังน้ี เข้ำจด

ทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์

ตลำดรองของหุน้สำมญัท่ีเกิดจำก     

กำรใชสิ้ทธิ 

: บริษทัจะน ำหุ้นสำมญัท่ีเกิดจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ เขำ้จด

ทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

วธีิกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ   จดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น โดยก ำหนดรำยช่ือผู ้

ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในกำรรับใบส ำคญัแสดงสิทธิ ในวนัท่ี 22 กันยำยน 

2558 และให้รวบรวมรำยช่ือตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบัญญัติ

หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 โดยวธีิปิด

สมุดทะเบียนพกักำรโอนหุ้นในวนัท่ี   23 กนัยำยน 2558 ในอตัรำส่วน 

20 หุน้สำมญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ  

 ในกรณีท่ีค ำนวณแลว้มีเศษของใบส ำคญัแสดงสิทธิต ่ำกวำ่ 1 หน่วยให้

ปัดเศษดงักล่ำวท้ิง  

ส ำหรับรำยละเอียดกำรใช้สิทธิจองซ้ือ และเง่ือนไขท่ีจ ำเป็นอ่ืนให้

คณะกรรมกำรบริษทั หรือบุคคลท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย เป็น                  

ผูพิ้จำรณำก ำหนดต่อไป 

วนัครบก ำหนดอำยขุอง            
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

: 30  กนัยำยน  2562 
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นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ : บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ : 

เน่ืองจำกท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2558  มีมติอนุมติักำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สำมญัจำกบริษทัให้แก่ผูถื้อหุน้เดิมคร้ังท่ี 1 (“ใบส ำคญัแสดงสิทธิ   WORK-W1”) และกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัแก่กรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนกังำนของบริษทั และ/หรือบริษทัยอ่ย คร้ังท่ี 2 ( “ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
ESOP คร้ังท่ี 2”) ในครำวเดียวกนั ดงันั้นผลกระทบต่อผูถื้อหุน้จึงสำมำรถแบ่งออกไดเ้ป็นกรณีต่ำงๆ ดงัต่อไปน้ี 

กรณีท่ี 1  มีกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ WORK-W1 ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมและมีกำรออกและเสนอขำย
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ESOP คร้ังท่ี 2  แต่ไม่มีผูใ้ชสิ้ทธิ ทั้งน้ีสำมำรถแยกกรณียอ่ยไดด้งัน้ี 

กรณี 1.1  ผูถื้อหุน้เดิมใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ WORK-W1 ทั้งจ ำนวน 
กรณี 1.2  บุคคลอ่ืนใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ WORK-W1 ทั้งจ ำนวน 

กรณีท่ี 2  มีกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ WORK-W1 ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และมีกำรออกและเสนอขำย
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ESOP คร้ังท่ี 2 และกรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนกังำนของบริษทั และ/หรือบริษทัยอ่ย ใชสิ้ทธิทั้งจ ำนวน ทั้งน้ี 
สำมำรถแยกกรณียอ่ยไดด้งัน้ี 

กรณี 2.1  ผูถื้อหุน้เดิมใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ WORK-W1 ทั้งจ ำนวน 
กรณี 2.2  บุคคลอ่ืนใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ WORK-W1 ทั้งจ ำนวน 

โดยก ำหนดให ้
Qa = จ ำนวนหุน้ท่ีช ำระแลว้ของบริษทัก่อนกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิเท่ำกบั  

  417,232,662 หุน้ 
 Qw = จ ำนวนหุน้ใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึนจำกกำรใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอ 
  ขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมเท่ำกบั 20,861,633 หุน้ 
 Qesop = จ ำนวนหุน้ท่ีเพ่ิมข้ึนจำกกำรใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจดัสรรใหแ้ก่กรรมกำร  
  ผูบ้ริหำร และ/หรือพนกังำนของบริษทั และ/หรือบริษทัยอ่ยเท่ำกบั 14,000,000 หุน้ 
 

1. ด้ำนกำรลดลงของสัดส่วนกำรถือหุ้น (Control Dilution) 
สูตรกำรค ำนวณกำรลดลงของสดัส่วนกำรถือหุน้  =  1 - [Qo / Qn] 

 โดยท่ี Qo = จ ำนวนหุน้รวมท่ีผูถื้อหุน้จะไดรั้บในแต่ละกรณี 
 Qn = จ ำนวนหุน้รวมทั้งหมด  

  
 
 
 
 

กรณ ี Qo Qn ผลกระทบ Control Dilution 
กรณีท่ี 1.1 Qa+Qw Qa+Qw 0.00% 
กรณีท่ี 1.2 Qa Qa+Qw 4.76% 
กรณีท่ี 2.1 Qa+Qw Qa+Qw+Qesop 3.10% 
กรณีท่ี 2.2 Qa Qa+Qw+Qesop 7.71% 
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กำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ WORK-W1 โดยผูถื้อหุ้นเดิมใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ   WORK-W1 
ทั้ งจ ำนวน (กรณี 1.1) ผูถื้อหุ้นเดิมจะไม่ไดรั้บผลกระทบดำ้นกำรลดลงของสัดส่วนกำรถือหุ้น (Control Dilution) ส่วนกรณีท่ี
บุคคลอ่ืนใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ WORK-W1 ทั้ งจ ำนวน (กรณี 1.2) จะมีผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นร้อยละ 4.76 และอำจจะ
ไดรั้บผลกระทบเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 7.71 ในกรณีท่ีมีกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ WORK-W1 ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม
และมีผูอ่ื้นมำใชสิ้ทธิแทนทั้งจ ำนวน  และมีกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ ESOP คร้ังท่ี 2 และกรรมกำร ผูบ้ริหำรและ
พนกังำนของบริษทั และ/หรือบริษทัยอ่ย ใชสิ้ทธิทั้งจ ำนวน (กรณี 2.2) 

 

2. ด้ำนกำรลดลงของส่วนแบ่งก ำไร (EPS Dilution)   
สูตรกำรค ำนวณกำรลดลงของสดัส่วนกำรถือหุน้  =  [EPSo – EPSn] / EPSo 

 โดยท่ี EPSo = ก ำไรสุทธิ/Qo 
EPSn = ก ำไรสุทธิ/Qn 

ซ่ึง Qo = จ ำนวนหุน้รวมท่ีผูถื้อหุน้จะไดรั้บในแต่ละกรณี  
 Qn = จ ำนวนหุน้รวมทั้งหมด  
 

ก ำไรสุทธิ ค  ำนวณจำกก ำไรสุทธิของบริษทัยอ้นหลงั 4 ไตรมำส โดยนบัตั้งแต่เดือนเมษำยน 2557 ถึง มีนำคม 2558 ซ่ึง
เท่ำกบั 10.47 ลำ้นบำท 

 

 
 
 
 

กำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ WORK-W1 โดยผูถื้อหุ้นเดิมใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ WORK-W1 
ทั้งจ ำนวน (กรณี 1.1) ผูถื้อหุ้นเดิมจะไม่ไดรั้บผลกระทบดำ้นกำรลดลงของส่วนแบ่งก ำไร (EPS Dilution) ส่วนกรณีท่ีบุคคลอ่ืนใช้
สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ WORK-W1 ทั้ งจ ำนวน (กรณี 1.2) จะมีผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นร้อยละ 4.76 และอำจจะได้รับ
ผลกระทบเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 7.71 ในกรณีท่ีมีกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ WORK-W1 ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมและมี
ผูอ่ื้นมำใช้สิทธิแทนทั้ งจ ำนวน และมีกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ ESOP คร้ังท่ี 2 และกรรมกำร ผูบ้ริหำรและ
พนกังำนของบริษทั และ/หรือบริษทัยอ่ย ใชสิ้ทธิทั้งจ ำนวน (กรณี 2.2) 

 

3. ด้ำนกำรลดลงของรำคำ (Price Dilution) 
สูตรกำรค ำนวณกำรลดลงของสดัส่วนกำรถือหุน้  =  [Po – Pn] / Po 

โดยท่ี Po = รำคำหุน้รวมท่ีผูถื้อหุน้จะไดรั้บในแต่ละกรณี  
Pn = รำคำเฉล่ียต่อหุน้ทั้งหมดภำยหลงักำรเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ WORK-W1  

   และ/หรือภำยหลงักำรเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ ESOP คร้ังท่ี 2 
Pa = รำคำถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกั 15 วนัท ำกำรติดต่อกนัก่อนวนัประชุมคณะกรรมกำร 

   บริษทั คร้ังท่ี 3/2558 เม่ือวนัท่ี 23 มิถุนำยน 2558 
 Pw = รำคำใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ใบส ำคญัแสดงสิทธิ WORK-W1 ซ่ึงเท่ำกบั  38.10  บำท ต่อหุน้  

กรณ ี Qo Qn ผลกระทบ EPS Dilution 
กรณีท่ี 1.1 Qa+Qw Qa+Qw 0.00% 
กรณีท่ี 1.2 Qa Qa+Qw 4.76% 
กรณีท่ี 2.1 Qa+Qw Qa+Qw+Qesop 3.10% 
กรณีท่ี 2.2 Qa Qa+Qw+Qesop 7.71% 
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 Pesop = รำคำใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ ESOP ซ่ึงเท่ำกบั  38.10  บำท ต่อหุน้ 
  

 
หำกมีกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ WORK-W1 ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และมีกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญั

แสดงสิทธิ ESOP คร้ังท่ี 2 และกรรมกำร ผูบ้ริหำรและ/หรือพนกังำนของบริษทั และ/หรือบริษทัยอ่ย ใชสิ้ทธิครบทั้งจ ำนวน รำคำ
หุน้ของบริษทัจะยงัคงไม่ไดรั้บผลกระทบใดๆ เน่ืองจำกรำคำกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ี 38.10บำทต่อหุ้น เป็นรำคำท่ี
ไม่ต ่ำกวำ่รำคำตลำด ซ่ึงเท่ำกบั 38.09 บำทต่อหุน้ ค  ำนวณโดยวธีิรำคำถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของหุน้สำมญัของบริษทัท่ีท ำกำรซ้ือขำย
ในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยยอ้นหลงั 15 วนัท ำกำรติดต่อกนัก่อนวนัประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 3/2558 เม่ือวนัท่ี 
23 มิถุนำยน 2558 

 

1.2. กำรใช้สิทธิและเง่ือนไขกำรใช้สิทธิ 
1.2.1. วนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ (Exercise Date) 

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิได้ทุกวนัท่ี 25 ของเดือนกุมภำพนัธ์  พฤษภำคม  
สิงหำคม และพฤศจิกำยน  ตลอดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ  (“วนัใชสิ้ทธิ”) ในกรณีท่ีวนัใชสิ้ทธิตรงกบัวนัหยดุ
ท ำกำรของบริษทัให้เล่ือนก ำหนดกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำวเป็นวนัท ำกำรถดัไป ทั้งน้ีวนัใชสิ้ทธิคร้ังแรกจะตรงกบัวนัท่ี 
25  พฤศจิกำยน  2558 และ วนัครบก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย จะตรงกบัวนัท่ีใบส ำคญัแสดงสิทธิมีอำยคุรบ    
4 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิซ่ึงตรงกบัวนัท่ี   30 กนัยำยน  2562  และในกรณีท่ีวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย
ตรงกบัวนัหยดุท ำกำรของบริษทัใหเ้ล่ือนวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ยดงักล่ำวเป็นวนัท ำกำรถดัไป 

1.2.2. กำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนของบริษทั 
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีตนถืออยู่ทั้ งหมดหรือ
บำงส่วนก็ได ้ส ำหรับใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีเหลือและไม่ไดใ้ชสิ้ทธิภำยในวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย บริษทั
จะถือว่ำผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวและให้ถือว่ำใบส ำคญั
แสดงสิทธินั้นๆ ส้ินสภำพลงโดยไม่มีกำรใชสิ้ทธิ 

1.2.3. ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ  
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั จะตอ้งแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ
ซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั ระหวำ่งเวลำ 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภำยในระยะเวลำ 5 วนัท ำกำรก่อนวนัใชสิ้ทธิในแต่ละ
คร้ัง (“ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ”)  ยกเวน้กำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ยก ำหนดใหมี้ระยะเวลำกำรแจง้
ควำมจ ำนง ระหว่ำงเวลำ  9.30 น. ถึง 15.30 น.ภำยในระยะเวลำ 15 วนัท ำกำรก่อนวนัใช้สิทธิคร้ังสุดท้ำย 
(“ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย”)  
 

กรณ ี Po Pn 
ผลกระทบ Price 

Dilution 
กรณีท่ี 1.1 (Pa x Qa) / Qa [(Pa x Qa) + (Pw x Qw)] / (Qa + Qw) 0.00% 
กรณีท่ี 1.2 (Pa x Qa) / Qa [(Pa x Qa) + (Pw x Qw)] / (Qa + Qw) 0.00% 
กรณีท่ี 2.1 (Pa x Qa) / Qa [(Pa x Qa) + (Pw x Qw) + (Pesop x Qesop)] / (Qa+Qw+Qesop) 0.00% 
กรณีท่ี 2.2 (Pa x Qa) / Qa [(Pa x Qa) + (Pw x Qw) + (Pesop x Qesop)] / (Qa+Qw+Qesop) 0.00% 
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ทั้งน้ี บริษทั จะไม่มีกำรปิดสมุดทะเบียนเพ่ือพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ยกเวน้ในกรณีกำรใชสิ้ทธิ คร้ังสุดทำ้ย 
ซ่ึงจะมีกำรปิดสมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเพื่อพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ 21 วนัท ำกำร ก่อนวนั
ก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย โดยตลำดหลกัทรัพยจ์ะข้ึนเคร่ืองหมำย SP เพ่ือหำ้มกำรซ้ือขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ล่วงหนำ้ 2 วนัท ำกำรก่อนปิดสมุดทะเบียน ในกรณีท่ีวนัปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิวนัแรก
ตรงกบัวนัหยดุท ำกำรของตลำดหลกัทรัพย ์ใหเ้ล่ือนวนัปิดสมุดทะเบียนวนัแรกดงักล่ำว เป็นวนัท ำกำรก่อนหนำ้ 
 

บริษทั จะแจง้ข่ำวเตือน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (หำกมี) เก่ียวกบัวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ ระยะเวลำกำรแจง้ควำม

จ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ อตัรำกำรใชสิ้ทธิ รำคำกำรใชสิ้ทธิ รำยละเอียดบญัชีธนำคำรของบริษทั  เพ่ือกำรจองซ้ือและใช้

สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ บุคคลท่ีบริษทัจะแต่งตั้งให้เป็นตวัแทนของบริษทัในกำรรับแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้

สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ  (ถำ้มี) (“ตวัแทนรับแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ”) และสถำนท่ีท่ีติดต่อในกำรใช้

สิทธิ โดยผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลกัทรัพยใ์ห้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบอยำ่งนอ้ย 7 วนัท ำกำรก่อน

ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง  ผ่ำนระบบเผยแพร่ส่ือสำรทำงอิเล็กทรอนิคส์ของตลำด

หลกัทรัพย ์และใหถื้อวำ่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดรั้บทรำบแลว้  ส ำหรับวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย บริษทั

จะส่งรำยละเอียดดงักล่ำวให้กบัผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีมีรำยช่ือปรำกฏตำมสมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดง

สิทธิ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนคร้ังสุดทำ้ยทำงไปรษณียล์งทะเบียนดว้ย 

1.2.4. ผูท้รงสิทธิในใบส ำคญั แสดงสิทธิ 

(ก) ผูท้รงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิกรณีทัว่ไป  

สิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตกได้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีปรำกฏช่ือเป็นเจ้ำของใบส ำคญัแสดงสิทธิ

จ ำนวนดังกล่ำวในสมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิในขณะนั้ น ๆ หรือในวนัแรกของกำรปิดสมุด

ทะเบียน ในกรณีท่ีมีกำรปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ เวน้แต่จะไดมี้กำรโอนใบส ำคญั

แสดงสิทธิซ่ึงสำมำรถใชย้นักบับริษทั ไดต้ำม ขอ้ 8.1 (ก)  เกิดข้ึนแลว้ในวนัปิดสมุดทะเบียนท่ีเก่ียวขอ้งขำ้งตน้ 

ซ่ึงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตกไดแ้ก่ผูรั้บโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

(ข)  ผูท้รงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิกรณีท่ีศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยเ์ป็นผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิแทน 

 สิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตกไดแ้ก่บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิไดรั้บแจง้เป็น

หนงัสือจำกศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยว์ำ่เป็นผูท้รงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิจ ำนวนดงักล่ำวท่ีลงทะเบียนใน

สมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไวใ้นช่ือของศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยใ์นขณะนั้น ๆ หรือในวนัแรกของ

กำรปิดสมุดทะเบียน ในกรณีท่ีมีกำรปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

1.2.5. นำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

62 อำคำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหำนคร 10110 

โทรศพัท ์: 0-2229-2800 
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โทรสำร : 0-2359-1259 

TSD Call Center : 0-2229-2888 

Website : http://www.tsd.co.th 

E-mail : TSDCallCenter@set.or.th 

นำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิจะรับผิดชอบกำรปิ ดสมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงในสมุด

ทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งประกอบดว้ยช่ือเต็ม สัญชำติ และท่ีอยูข่องผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ และ

รำยละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตำมท่ีศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยจ์ะก ำหนด ในกรณีขอ้มูลไม่ตรงกนับริษทั จะถือวำ่สมุด

ทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง   ดังนั้น ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิมีหน้ำท่ีในกำรแจ้งกำร

เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขขอ้ผิดพลำดในรำยละเอียดในกำรลงบนัทึกสมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิต่อนำย

ทะเบียนโดยตรง  และนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขขอ้ผิดพลำดดงักล่ำว   

บริษทัจะสงวนสิทธิในกำรเปล่ียนแปลงนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยจะแจง้กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวใหแ้ก่

ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิทรำบถึงกำรเปล่ียนแปลงดังกล่ำวผ่ำนระบบเผยแพร่ส่ืออิเล็กทรอนิคส์ของตลำด

หลกัทรัพยโ์ดยเร็ว และแจง้ส ำนกังำน ก.ล.ต. ภำยใน 15  วนั 

1.2.6. สถำนท่ีติดต่อในกำรใชสิ้ทธิ 

ฝ่ำยบริหำรกำรเงินกำรลงทุน 

บริษทั เวร์ิคพอยท ์เอน็เทอร์เทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

เลขท่ี 99  หมู่ 2  ต ำบลบำงพนู  อ ำเภอเมืองปทุมธำนี  จงัหวดัปทุมธำนี  12000 

โทรศพัท ์02-8332281 ,  02-8332286  โทรสำร 02-8332998-9 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบริษทัมีกำรเปล่ียนแปลงสถำนท่ีติดต่อในกำรใชสิ้ทธิ หรือ บริษทัไดแ้ต่งตั้งตวัแทนรับแจง้ควำม

จ ำนงในกำรใช้สิทธิ บริษัทจะแจ้งรำยละเอียดให้กับผู ้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทรำบผ่ำนระบบเผยแพร่ส่ือ

อิเลก็ทรอนิคส์ของตลำดหลกัทรัพยต์่อไป และใหถื้อวำ่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดรั้บทรำบแลว้ 

1.2.7. ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ   สำมำรถติดต่อขอรับแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิ

ซ้ือหุ้นสำมญั เพ่ิมทุนไดท่ี้บริษทัในระหว่ำงระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ ณ สถำนท่ีติดต่อในกำร    

ใช้ สิ ท ธิ  ห รือตัวแทน รับแจ้งควำมจ ำน งในกำรใช้ สิท ธิ  ห รื อดำวน์ โหลดจำก เว็บ ไซต์ของบ ริษั ท 

(www.workpoint.co.th) และแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนไดท่ี้บริษทั หรือตวัแทนรับแจง้ควำม

จ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ (แลว้แต่กรณี) ตำมรำยละเอียดท่ีระบุไวใ้นขอ้ 1.2.6 โดยจะตอ้งแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ

ตำมระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิตำมท่ีระบุในขอ้ 1.2.3 ขำ้งตน้ 

 

ในกรณีท่ีใบส ำคญัแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหลกัทรัพย ์(Scripless) ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีตอ้งกำรใช้สิทธิ

ตอ้งแจง้ควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอเพื่อขอถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบส ำคญัแสดง

สิทธิตำมท่ีตลำดหลกัทรัพยก์ ำหนด 

mailto:TSDCallCenter@set.or.th
http://www.workpoint.co.th/
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(ก) ในกรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิมีบัญชีซ้ือขำยหลกัทรัพยข์องตนอยู่ โดยใบส ำคญัแสดงสิทธิอยู่ในบัญชี 

“บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั เพ่ือผูฝ้ำก” ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีตอ้งกำรใชสิ้ทธิ  

ตอ้งแจง้ควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอเพื่อขอถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือเพื่อให้ออกใบแทนใบส ำคญั

แสดงสิทธิตำมท่ีตลำดหลักทรัพยก์ ำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพยท่ี์เป็นนำยหน้ำซ้ือขำยหลักทรัพย ์

(Broker) ของตน และบริษัทหลกัทรัพยด์ังกล่ำวจะด ำเนินกำรแจ้งกับศูนยรั์บฝำกหลักทรัพยเ์พ่ือขอถอน

ใบส ำคญัแสดงสิทธิจำกบญัชี  “บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั เพ่ือผูฝ้ำก” โดยศูนยรั์บ

ฝำกหลกัทรัพยจ์ะด ำเนินกำรออกใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิเพื่อใชเ้ป็นหลกัฐำนประกอบกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น

สำมญัเพ่ิมทุนของบริษทั 

(ข) ในกรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่มีบัญชีซ้ือขำยหลกัทรัพย ์โดยใบส ำคญัแสดงสิทธิอยู่กบัศูนยรั์บฝำก

หลกัทรัพยใ์น “บญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย”์ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีตอ้งกำรใชสิ้ทธิตอ้งแจง้ควำมจ ำนง

และกรอกแบบค ำขอเพื่อขอถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ หรือเพื่อใหอ้อกใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมท่ีตลำด

หลกัทรัพยก์ ำหนด โดยยื่นต่อศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยเ์พ่ือขอถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิจำก “บญัชีบริษทัผูอ้อก

หลกัทรัพย”์ โดยศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยจ์ะด ำเนินกำรออกใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิเพื่อใชเ้ป็นหลกัฐำน

ประกอบกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนของบริษทั 

1.2.8. ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ   ท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน จะตอ้ง

ปฏิบติัตำมเง่ือนไขกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ โดยด ำเนินกำรและส่งตน้ฉบบัเอกสำร (ทั้งน้ีบริษทัจะไม่

รับกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิทำงไปรษณีย)์  ดงัต่อไปน้ี 

(1)     ยืน่แบบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนท่ีไดก้รอกขอ้ควำมถูกตอ้งชดัเจนและครบถว้น

ทุกรำยกำรพร้อมลงนำมโดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ให้แก่บริษทัหรือตวัแทนรับแจง้ควำมจ ำนงในกำร

ใชสิ้ทธิ (แลว้แต่กรณี) ในช่วงระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ 

(2)    น ำส่งใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีระบุวำ่ผูถื้อนั้นมีสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

ตำมจ ำนวนท่ีระบุในแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญั ให้แก่บริษทัหรือตวัแทนรับแจง้

ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ (แลว้แต่กรณี)  

(3)    หลกัฐำนประกอบกำรใชสิ้ทธิ 

(i)   บุคคลธรรมดำสญัชำติไทย 

ส ำเนำบัตรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำบัตรขำ้รำชกำร/ ส ำเนำบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ         

ท่ียงัไม่หมดอำย ุพร้อมส ำเนำทะเบียนบำ้น (ในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนช่ือ/ช่ือสกุล ซ่ึงท ำให้ช่ือ/ช่ือ

สกุลไม่ตรงกบัใบส ำคญัแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสำรท่ีออกโดยหน่วยงำนรำชกำร เช่น ทะเบียน

สมรสใบหยำ่ ใบแจง้เปล่ียนช่ือ/ช่ือสกลุ เป็นตน้) พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

(ii)    บุคคลธรรมดำสญัชำติต่ำงดำ้ว 

ส ำเนำใบต่ำงดำ้วหรือหนงัสือเดินทำงท่ียงัไม่หมดอำย ุพร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

(iii)    นิติบุคคลในประเทศ 
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ส ำเนำหนังสือรับรองท่ีกระทรวงพำณิชยอ์อกให้ไม่เกิน 6  เดือนก่อนวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิใน

คร้ังนั้น ๆ พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูมี้อ  ำนำจลงนำมของนิติบุคคลนั้น พร้อม

ประทบัตรำส ำคญัของนิติบุคคล(ถำ้มี) และ เอกสำรหลกัฐำนของผูมี้อ ำนำจลงลำยมือช่ือตำมขอ้ 

(i) หรือ ขอ้ (ii) พร้อมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

(iv)   นิติบุคคลในต่ำงประเทศ 

 ส ำเนำหนงัสือส ำคญักำรจดัตั้งนิติบุคคล และ/หรือ หนงัสือรับรองของนิติบุคคล ซ่ึงตอ้งมีรำยกำร

แสดงรำยช่ือผูมี้อ  ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคลนั้น อ ำนำจในกำรลงนำม และท่ีตั้งของบริษทั ท่ี

ออกไม่เกิน 6  เดือนก่อนวนัใชสิ้ทธิ ซ่ึงรับรองโดย Notary Pubic   พร้อมรับรองส ำ เนำถูกตอ้ง

โดยผูมี้อ  ำนำจลงนำมของนิติบุคคลนั้น และประทบัตรำส ำคญัของนิติบุคคล(ถำ้มี) และ เอกสำร

หลกัฐำนของผูมี้อ ำนำจลงลำยมือช่ือตำมขอ้ (i) หรือ ขอ้ (ii) พร้อมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

ทั้งน้ี หำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลกัฐำนประกอบกำรใชสิ้ทธิตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้ บริษทั  

และ/หรือ ตวัแทนรับแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ ขอสงวนสิทธิท่ีจะถือวำ่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ 

ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิในคร้ังนั้น ๆ อยำ่งไรก็ตำม บริษทั และ/หรือ ตวัแทนรับแจง้

ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ สำมำรถใชดุ้ลยพินิจในกำรพิจำรณำให้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิใชสิ้ทธิตำม

ใบส ำคญัแสดงสิทธิไดต้ำมควำมเหมำะสม 

(4)    ช ำระเงินตำมจ ำนวนในกำรใชสิ้ทธิตำมท่ีระบุในแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน 

ภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด โดยไม่เกินวนัใชสิ้ทธิ  แก่บริษทัหรือตวัแทนรับแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ 

(แลว้แต่กรณี) โดยวธีิใดวธีิหน่ึง ดงัน้ี 

(i)   โอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำก  ช่ือบัญชี  “บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์  จ ำกัด (มหำชน)”   

ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน)  สำขำ ถนนรำมอินทรำ  บญัชีออมทรัพย ์ เลขท่ี 002-8-99922-4 โดย

แนบหลกัฐำนกำรโอนเงินภำยในวนัใชสิ้ทธิแต่ละคร้ัง 

(ii)   ช ำระโดยเช็ค  แคชเชียร์เช็ค  ดร๊ำฟท์  หรือค ำสั่งจ่ำยเงินธนำคำร ท่ีสำมำรถเรียกเก็บได้ใน

กรุงเทพมหำนคร โดยลงวนัท่ีจองซ้ือและตอ้งส่งมอบถึงบริษทัหรือตวัแทนรับแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้

สิทธิ (แลว้แต่กรณี) ภำยใน 11.00 น. ของวนัท ำกำร 2 วนั ก่อนวนัใชสิ้ทธิแต่ละคร้ัง โดยขีดคร่อมสัง่จ่ำย  

“บริษทั  เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน)” หรือ ช ำระโดยวิธีกำรอ่ืนใดตำมแต่ท่ีบริษทั

และ/หรือ ตวัแทนรับแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิจะเป็นผูก้  ำหนดและแจง้ใหท้รำบต่อไป 
 

ทั้งน้ี กำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนดงักล่ำวจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษทัหรือตวัแทนรับแจง้ควำมจ ำนงใน

กำรใชสิ้ทธิ เรียกเก็บเงินจ ำนวนดงักล่ำวไดแ้ลว้เท่ำนั้น หำกบริษทัหรือตวัแทนรับแจง้ควำมจ ำนงในกำร

ใชสิ้ทธิไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินไม่วำ่ในกรณีใด ๆ ท่ีไม่ไดเ้กิดจำกควำมผิดของบริษทัหรือตวัแทนรับแจง้

ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ บริษทัจะถือวำ่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนำยกเลิกกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น

สำมญัเพ่ิมทุนในคร้ังนั้น ๆ โดยบริษทัและ /หรือ ตวัแทนรับแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ จะจัดส่ง
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ใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิพร้อมกบัเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ท่ีเรียกเก็บ

เงินไม่ไดคื้นใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยใน 14 วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในคร้ังนั้น ๆ 
 

ทั้ งน้ี ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถแจง้ควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนได้ใหม่ในวนั

ก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในคร้ังต่อ ๆ ไป   เวน้แต่กำรใชสิ้ทธิคร้ังนั้นจะเป็นกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย  บริษทัจะ

ถือว่ำใบส ำคญัแสดงสิทธินั้น ๆ ส้ินสภำพลงโดยไม่มีกำรใชสิ้ทธิ ซ่ึงบริษทัและตวัแทนรับแจง้ควำม

จ ำนงในกำรใชสิ้ทธิจะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบ้ีย และ/หรือ ค่ำเสียหำยอ่ืนใดไม่วำ่ในกรณีใด ๆ 
 

หมำยเหตุ 

           ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัจะเป็นผูรั้บภำระค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ 

รวมถึงภำษี และ/หรือ อำกรแสตมป์ทั้งหมด (ถำ้มี) ตำมบทบญัญติัแห่งประมวลรัษฎำกร หรือขอ้บงัคบั 

หรือกฎหมำยอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง หรือบงัคบัใชใ้นกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ (ถำ้มี) 

1.2.9. จ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีขอใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนจะตอ้งเป็นจ ำนวนเตม็เท่ำนั้น โดย อตัรำกำร

ใชสิ้ทธิเท่ำกบัใบส ำคญัแสดงสิทธิหน่ึงหน่วย ต่อหุน้สำมญัเพ่ิมทุนหน่ึงหุน้ เวน้แต่กรณีมีกำรปรับอตัรำกำรใชสิ้ทธิ

ตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิตำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ 3. 

1.2.10. จ ำนวนหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนท่ีออกให้เม่ือมีกำรใช้สิทธิ จะค ำนวณโดยกำรน ำจ ำนวนเงินในกำรใช้สิทธิซ่ึงผูถื้อ

ใบส ำคญัแสดงสิทธิไดช้ ำระตำมท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้ หำรดว้ยรำคำกำรใชสิ้ทธิ โดยบริษทั จะออกหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน

เป็นจ ำนวนเต็มไม่เกินจ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิ คูณดว้ยอตัรำกำรใชสิ้ทธิ หำกมีกำรปรับรำคำกำรใช้

สิทธิ และ/หรือ อัตรำกำรใช้สิทธิ แลว้ท ำให้มีเศษหุ้นเหลืออยู่จำกกำรค ำนวณดังกล่ำวบริษัทจะไม่น ำเศษหุ้น

ดงักล่ำวมำคิดค ำนวณ โดยจะตดัเศษของหุ้นนั้นท้ิง และจะช ำระคืนเงินท่ีเหลือจำกกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำวโดยไม่มี

ดอกเบ้ียให้แก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยใน 14 วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในคร้ังนั้น ๆ ทั้งน้ี ตำมวิธีกำร

และเง่ือนไขท่ีก ำหนดโดยบริษทั และ/หรือ ตวัแทนรับแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ    
 

อยำ่งไรก็ดี  ไม่วำ่กรณีใด ๆ หำกไดมี้กำรส่งมอบเช็คคืนเงินท่ีเหลือจำกกำรใชสิ้ทธิหรือเงินท่ีไดรั้บไวโ้ดยไม่มีกำร

ใชสิ้ทธิหรือไม่สำมำรถใชสิ้ทธิได ้โดยไดส่้งทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมท่ีอยูท่ี่ระบุไวใ้นใบแจง้ควำมจ ำนงในกำร

ใชสิ้ทธิโดยถูกตอ้งแลว้ ใหถื้อวำ่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดรั้บเงินคืนแลว้โดยชอบและผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่

มีสิทธิเรียกร้องดอกเบ้ีย และ/หรือ ค่ำเสียหำยใด ๆ อีกต่อไป 

1.2.11. หำกบริษทัและ/หรือ ตวัแทนรับแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ ไดรั้บเอกสำรแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิตำมขอ้ 

1.2.8. ไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง หรือตรวจสอบไดว้ำ่ขอ้ควำมท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิกรอกลงในใบแจง้ควำม

จ ำนงกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนนั้นไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง หรือติดอำกรแสตมป์ (ถำ้มี) ไม่ครบถว้น

ถูกตอ้งตำมบทบญัญติัแห่งประมวลรัษฎำกร ขอ้บงัคบั หรือกฎหมำยต่ำง ๆ  ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งท ำกำร

แกไ้ขใหถู้กตอ้งภำยในระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิหำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ท ำกำรแกไ้ขให้

ถูกตอ้งภำยในระยะเวลำดงักล่ำว บริษทัจะถือว่ำผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนำยกเลิกกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น
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สำมญัเพ่ิมทุนในคร้ังนั้น ๆ โดยบริษทัและ/หรือ ตวัแทนรับแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ จะจดัส่งใบส ำคญัแสดง

สิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ และเงินท่ีได้รับไวคื้นให้แก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิดังกล่ำวโดยไม่มี

ดอกเบ้ียภำยใน 14 วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในคร้ังนั้น ๆ ทั้งน้ี ตำมวธีิกำรและเง่ือนไขท่ีก ำหนดโดยบริษทั

และ/หรือตวัแทนรับแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ    อยำ่งไรก็ตำม ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถแจง้ควำมจ ำนง

กำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนไดใ้หม่ในวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ังต่อๆ ไป เวน้แต่กำรใชสิ้ทธิคร้ังนั้นจะเป็นกำร

ใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย ใหถื้อวำ่ใบส ำคญัแสดงสิทธินั้น ๆ  ส้ินสภำพลงโดยไม่มีกำรใชสิ้ทธิ  โดยบริษทัและตวัแทนรับ

แจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบ้ีย และ/หรือ ค่ำเสียหำยอ่ืนใดไม่วำ่ในกรณีใด ๆ 

1.2.12. ในกรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ช ำระจ ำนวนเงินในกำรใชสิ้ทธิไม่ครบถว้นหรือมีกำรช ำระเงินเกินจ ำนวน ใน

กำรใชสิ้ทธิ บริษทัและ/หรือ ตวัแทนรับแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ มีสิทธิท่ีจะด ำเนินกำรประกำรใดประกำร

หน่ึงต่อไปน้ี ตำมท่ีบริษทัและ/หรือ ตวัแทนรับแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ จะเห็นสมควร 

(ก) ถือว่ำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิมีจ ำนวนเท่ำกบั (1) จ ำนวนหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนท่ีพึงจะไดรั้บตำม

สิทธิ หรือ (2) จ ำนวนหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนท่ีพึงไดรั้บตำมจ ำนวนเงินในกำรใชสิ้ทธิ ซ่ึงบริษทัหรือตวัแทน

รับแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ ไดรั้บช ำระไวจ้ริงตำมรำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิในขณะนั้น 

แลว้แต่จ ำนวนใดจะนอ้ยกวำ่ หรือ 

(ข) ให้ผู ้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิช ำระเงินเพ่ิมเติมตำมจ ำนวนท่ีประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภำยใน

ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ หำกบริษทัฯ หรือตวัแทนรับแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ 

ไม่ไดรั้บเงินครบตำมจ ำนวนกำรใชสิ้ทธิภำยในระยะเวลำดงักล่ำว ใหถื้อวำ่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิแสดง

เจตนำยกเลิกกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนในคร้ังนั้น ๆ เฉพำะส่วนท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิช ำระ

จ ำนวนเงินในกำรใชสิ้ทธิไม่ครบถว้น ทั้งน้ี ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิ

ซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนไดใ้หม่ในวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ังต่อ ๆ ไป เวน้แต่เป็นกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย ให้

ถือวำ่ใบส ำคญัแสดงสิทธินั้น ๆ ส้ินสภำพลงโดยไม่มีกำรใชสิ้ทธิ โดยบริษทัฯ และตวัแทนรับแจง้ควำม

จ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบ้ีย และ/หรือ ค่ำเสียหำยอ่ืนใดไม่วำ่ในกรณีใด ๆ 
 

ในกรณีตำมขอ้ (ก) หรือ (ข) หำกมีกรณีตอ้งส่งเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ บริษทัฯ และ/หรือ 

ตวัแทนรับแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ จะส่งเงินท่ีเหลือจำกกำรใชสิ้ทธิหรือเงินท่ีไดรั้บไวคื้นใหแ้ก่ 

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิโดยไม่มีดอกเบ้ียภำยใน 14 วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในคร้ังนั้น ๆ ทั้งน้ี 

ตำมวธีิกำรและเง่ือนไขท่ีก ำหนดโดยบริษทัฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ 
 

อยำ่งไรก็ดี ไม่วำ่กรณีใด ๆ หำกไดมี้กำรส่งมอบเช็คคืนเงินท่ีเหลือจำกกำรใชสิ้ทธิหรือเงินท่ีไดรั้บไวโ้ดย 

ไม่มีกำรใชสิ้ทธิหรือไม่สำมำรถใชสิ้ทธิ โดยไดส่้งทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมท่ีอยูท่ี่ระบุไวใ้นใบแจง้

ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิโดยถูกตอ้งแลว้ ให้ถือว่ำผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดรั้บเงินคืนแลว้โดยชอบ 

และผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบ้ีย และ/หรือ ค่ำเสียหำยใด ๆ อีกต่อไป 
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1.2.13. ในกรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิส่งมอบใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นจ ำนวนมำกกว่ำจ ำนวนท่ีประสงค์จะใช้สิทธิ 

บริษทัจะส่งใบส ำคญัแสดงสิทธิฉบบัใหม่ท่ีระบุจ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือคืนให้แก่ผูถื้อ

ใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวภำยใน 15 วนันบัจำกวนัท่ีไดใ้ชสิ้ทธิในคร้ังนั้น ๆ โดยจะท ำกำรยกเลิกใบส ำคญัแสดง

สิทธิใบเก่ำ ยกเวน้ในกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ยจะไม่มีกำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิใดๆ อีก 

1.2.14. เม่ือผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน ไดป้ฏิบติัตำมเง่ือนไขกำรแจง้ควำมจ ำนง

กำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนอย่ำงครบถว้นถูกตอ้ง กล่ำวคือ ไดส่้งมอบทั้งใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน

ใบส ำคญัแสดงสิทธิ และใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน พร้อมหลกัฐำนประกอบกำรใชสิ้ทธิ 

และช ำระเงินในกำรใชสิ้ทธิถูกตอ้งและครบถว้นสมบูรณ์ ไม่ว่ำกรณีใดๆ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะไม่สำมำรถ

เพิกถอนกำรใชสิ้ทธิได ้เวน้แต่จะไดรั้บควำมยนิยอมเป็นหนงัสือจำกบริษทั  

1.2.15. เม่ือพน้ก ำหนดระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ยแลว้ แต่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิยงัไม่ได้

ปฏิบติัตำมเง่ือนไขกำรแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิท่ีก ำหนดไวอ้ยำ่งครบถว้น ใหถื้อวำ่ใบส ำคญัแสดงสิทธินั้น ๆ ส้ิน

สภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ และผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะใช้สิทธิไม่ได้อีกเม่ือพน้ก ำหนดกำรใช้สิทธิคร้ัง

สุดทำ้ย และไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ จำกบริษทั 

1.2.16. บริษทัจะยื่นขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช ำระแลว้ของบริษทั ต่อกระทรวงพำณิชยต์ำมจ ำนวนหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน

ท่ีออกใหม่ตำมกำรใชสิ้ทธิภำยใน 14 วนันบัแต่วนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง และบริษทั จะด ำเนินกำรใหน้ำย

ทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทั จดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีไดใ้ชสิ้ทธินั้นเขำ้เป็นผูถื้อหุ้นสำมญัของบริษทั 

ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ตำมจ ำนวนหุน้สำมญัเพ่ิมทุนท่ีไดอ้อกตำมกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ               
 

ทั้งน้ี บริษทั จะด ำเนินกำรยืน่ค  ำขอให้รับหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนท่ีออกเน่ืองจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็น

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเขำ้ซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพยภ์ำยใน 30 วนันบัแต่วนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง 

1.2.17. ในกรณีท่ีหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนท่ีส ำรองไวเ้พ่ือรองรับกำรใชสิ้ทธิไม่เพียงพอ บริษทัจะด ำเนินกำรชดใชค้่ำเสียหำยท่ี

เกิดข้ึนให้แก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีไม่สำมำรถใชสิ้ทธิได ้ อยำ่งไรก็ตำม บริษทัจะไม่ชดใชค้่ำเสียหำยใด ๆ 

ให้แก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ (ทั้งบุคคลธรรมดำและนิติบุคคล) ซ่ึงมีสัญชำติต่ำงดำ้ว ท่ีไม่สำมำรถใชสิ้ทธิไดอ้นั

เน่ืองมำจำกขอ้จ ำกดัในเร่ืองอตัรำส่วนกำรถือหุน้ของคนต่ำงดำ้ว ซ่ึงขอ้บงัคบัของบริษทั ก ำหนดวำ่ สดัส่วนกำรถือ

หุ้นของคนต่ำงดำ้วจะตอ้งไม่เกินกวำ่ร้อยละ 49  ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั ถึงแมว้ำ่จะมี

หุน้สำมญัเพียงพอก็ตำม 

1.2.18. ให้คณะกรรมกำรบริษัท หรือบุคคลท่ีคณะกรรมกำรบริษัทหรือกรรมกำรผู ้มีอ  ำนำจกระท ำกำรแทนบริษัท

มอบหมำย เป็นผูมี้อ  ำนำจในกำรก ำหนดหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และรำยละเอียดอ่ืนๆ ของใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยรวม

ถึงกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ กำรก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ กำรเขำ้

เจรจำ ตกลงลงนำมในเอกสำร และสัญญำต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้ งด ำเนินกำรต่ำงๆ อนัจ ำเป็น และสมควรอนั

เก่ียวเน่ืองกับใบส ำคัญแสดงสิทธิและกำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิในคร้ังน้ี ซ่ึงรวมถึงกำรน ำ

ใบส ำคญัแสดงสิทธิและหุ้นสำมญัท่ีเกิดจำกกำรออกและเสนอขำยตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำว เขำ้จดทะเบียน
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เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนด ำเนินกำรขออนุญำตต่อหน่วยงำนท่ี

เก่ียวขอ้ง 

 

2. กำรชดใช้ค่ำเสียหำย ในกรณีทีบ่ริษัทไม่สำมำรถจดัให้มหุ้ีนสำมญัเพ่ือรองรับกำรใช้สิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

บริษทัจะชดใชค้่ำเสียหำยให้แก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีแสดงควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิในวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิแต่ละคร้ัง 

และปฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนดไว ้และบริษทัไม่สำมำรถจดัให้มีหุ้นสำมญัเพื่อรองรับกำรใชสิ้ทธิตำม

ใบส ำคญัแสดงสิทธิไดอ้ยำ่งครบถว้น ยกเวน้กรณีตำมท่ีระบุไวใ้นขอ้จ ำกดักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิและขอ้จ ำกดักำรใช้

สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมขอ้ 9  โดยค่ำเสียหำยท่ีบริษทัจะชดใช้ให้แก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิขำ้งตน้สำมำรถ

ค ำนวณไดด้งัน้ี 

 

 

โดยท่ี 

 B คือ จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีไม่สำมำรถจดัใหมี้ และ/หรือ เพ่ิมข้ึนไดต้ำมอตัรำกำรใช้
สิทธิท่ีเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนต่อ 1 หน่วย 

MP คือ รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมญัของบริษทั เท่ำกบั มูลค่ำกำรซ้ือขำยหุ้นสำมญั
ของบริษทัทั้งหมด หำรดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัของบริษทัท่ีมีกำรซ้ือขำยทั้งหมด
ในตลำดหลกัทรัพยร์ะหวำ่งระยะเวลำ 15 วนัท ำกำรติดต่อกนัก่อนวนัใชสิ้ทธิ
ในแต่ละคร้ัง 

EP คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ หรือรำคำกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญั
แสดงสิทธิท่ีไดเ้ปล่ียนแปลงแลว้ 

 

ในกรณีท่ีไม่สำมำรถหำ “รำคำตลำดต่อหุ้นของหุน้สำมญัของบริษทั” เน่ืองจำกหุน้สำมญัของบริษทัไม่มีกำรซ้ือขำยระหวำ่ง

วนัท่ีใชค้  ำนวณ บริษทัจะด ำเนินกำรก ำหนดรำคำยติุธรรมเพ่ือใชใ้นกำรค ำนวณแทน 
 

กำรชดใชค้่ำเสียหำย บริษทัจะช ำระเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ำยเฉพำะ และจะจดัส่งทำงไปรษณียล์งทะเบียนภำยใน 30 วนั นบั

จำกวนัใชสิ้ทธิแต่ละคร้ัง โดยไม่มีดอกเบ้ีย 

อน่ึง ในกรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิมีสัญชำติต่ำงด้ำวใช้สิทธิแปลงสภำพใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นหุ้นสำมญั แต่ไม่

สำมำรถด ำเนินกำรได ้เน่ืองจำกอตัรำส่วนกำรถือหุน้ของชำวต่ำงดำ้วในขณะนั้นเกินกวำ่จ ำนวนท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบับริษทั 

ในกรณีเช่นน้ี บริษทัจะไม่ชดใชค้่ำเสียหำยหรือด ำเนินกำรอ่ืนใดใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิชำวต่ำงดำ้วดงักล่ำว และผูถื้อ

ใบส ำคญัแสดงสิทธิชำวต่ำงดำ้วไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำย และ/หรือเรียกร้องให้บริษทัชดใชใ้ดๆ ทั้ งส้ิน อย่ำงไรก็ดี 

ใบส ำคญัแสดงสิทธิยงัมีผลใชต้่อไปจนถึงวนัส้ินสุดกำรใชสิ้ทธิ หำก ณ วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิชำว

ต่ำงด้ำวยงัไม่สำมำรถใช้สิทธิได้ เน่ืองจำกอตัรำส่วนกำรถือหุ้นของชำวต่ำงด้ำวในขณะนั้นเกินกว่ำจ ำนวนท่ีระบุไวใ้น

คา่เสยีหายตอ่ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย  =  B X (MP – EP) 
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ขอ้บงัคบับริษทั ใหถื้อวำ่ใบส ำคญัแสดงสิทธินั้นๆ ส้ินสภำพลงโดยไม่มีกำรใชสิ้ทธิ โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีมีสญัชำติ

ต่ำงดำ้ว ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ ต่อบริษทั และบริษทัจะไม่ด ำเนินกำรชดใชค้่ำเสียหำยใดๆ ท่ีเกิดข้ึนทั้งส้ิน  

 

3. เง่ือนไขกำรปรับสิทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

บริษทัจะด ำเนินกำรปรับรำคำกำรใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน ตลอดอำยขุองใบส ำคญั

แสดงสิทธิ เม่ือเกิดเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หน่ึงต่อไปน้ี เพ่ีอรักษำผลประโยชน์ตอบแทนของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ให้

ดอ้ยไปกวำ่เดิม 

3.1. เม่ือบริษทัเปล่ียนแปลงมูลค่ำท่ีตรำไวข้องหุ้นสำมญัของบริษทั อนัเป็นผลจำกกำรรวมหรือกำรแบ่งแยกหุ้น ซ่ึงกำร

เปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีนบัตั้งแต่วนัท่ีไดมี้กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำท่ี

ตรำไวข้องหุน้สำมญัของบริษทั 

3.1.1.  รำคำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณดงัน้ี 

 

 

 

3.1.2. อตัรำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณดงัน้ี 

 

 

 

  โดยท่ี 

Price 1 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
Price 0 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 1 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 0 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
Par 1 คือ มูลค่ำท่ีตรำไวข้องหุน้สำมญัหลงักำรเปล่ียนแปลง 
Par 0 คือ มูลค่ำท่ีตรำไวข้องหุน้สำมญัก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

  

3.2. เม่ือบริษทัเสนอขำยหุ้นสำมญัให้กบัผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือประชำชนทัว่ไป และ/หรือบุคคลในวงจ ำกดั ในรำคำ

สุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมญัท่ีค ำนวณไดต้ ่ำกว่ำร้อยละ 90 ของ “รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมญัของบริษทั” กำร

เปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคับทันทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสำมญัจะไม่ไดรั้บ

สิทธิในกำรจองซ้ือหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่ (วนัแรกท่ีตลำดหลกัทรัพยข้ึ์นเคร่ืองหมำย XR) ส ำหรับกรณีท่ีเป็นกำร

เสนอขำยหุ้นให้ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือวนัแรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัออกใหม่แก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ

บุคคลในวงจ ำกดั ตำมแต่กรณี 

Price 1 = Price 0 x Par 1 

                  Par 0 

Ratio 1 = Ratio 0 x Par 0 

                  Par 1 
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 ในกรณีท่ีไม่สำมำรถหำ “รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมญัของบริษทั” เน่ืองจำกหุ้นสำมญัของบริษทัไม่มี

กำรซ้ือขำยระหวำ่งวนัท่ีใชค้  ำนวณ บริษทัจะด ำเนินกำรก ำหนดรำคำยติุธรรมเพ่ือใชใ้นกำรค ำนวณแทน 

อน่ึง ในกรณีท่ีเม่ือมีกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัพร้อมกนัมำกกวำ่ 1 รำคำเสนอขำย ในเง่ือนไขท่ีจะตอ้งจองซ้ือ

ดว้ยกนั ให้น ำรำคำเสนอขำยทุกรำคำ และจ ำนวนหุ้นท่ีออกใหม่ทั้งหมดมำค ำนวณรำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมญั

ท่ีออกใหม่ แต่ในกรณีท่ีกำรเสนอขำยพร้อมกนัดงักล่ำวไม่อยูภ่ำยในเง่ือนไขท่ีจะตอ้งจองซ้ือดว้ยกนั ใหน้ ำจ ำนวน

หุ้นและรำคำเสนอขำยท่ีต ่ำกว่ำร้อยละ 90 ของ “รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท” มำค ำนวณกำร

เปล่ียนแปลงเท่ำนั้น 

  “รำคำตลำดต่อหุน้ของหุ้นสำมญัของบริษทั”  เท่ำกบั มูลค่ำกำรซ้ือขำยหุ้นสำมญัของบริษทัทั้งหมด 

หำรดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัของบริษทัท่ีมีกำรซ้ือขำยทั้งหมดในตลำดหลกัทรัพยใ์นระหวำ่งระยะเวลำ  15 วนัท ำกำร 

(วนัท่ีเปิดท ำกำรซ้ือขำยของตลำดหลกัทรัพย)์ ติดต่อกนัก่อนวนัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ 

  “รำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่”  ค  ำนวณไดจ้ำกจ ำนวนเงินทั้งส้ินท่ีบริษทัจะไดรั้บจำก

กำรเสนอขำยหุ้นสำมญั หักดว้ยค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดจำกกำรออกหลกัทรัพยน์ั้น (ถำ้มี) หำรดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีออก

ใหม่ทั้งหมด 

  “วนัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ” คือ วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุน้สำมญัจะไม่ไดรั้บสิทธิในกำรจองซ้ือหุ้นสำมญัท่ีออก

ใหม่ (วนัแรกท่ีตลำดหลกัทรัพยข้ึ์นเคร่ืองหมำย XR) ส ำหรับกรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยให้กบัผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือ 

วนัแรกของกำรเสนอขำยหุน้สำมญัออกใหม่แก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ บุคคลในวงจ ำกดั แลว้แต่กรณี 

 

3.2.1. รำคำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณดงัน้ี 

 

 

 

 

3.2.2. อตัรำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณดงัน้ี 

 

 

 

 

โดยท่ี 

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

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

                  MP x (A + B) 

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

                  (A x MP) + BX 
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MP คือ รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบริษทั 
A คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีไดเ้รียกช ำระเต็มมูลค่ำแลว้ ณ วนัก่อนปิดสมุดทะเบียนผูถื้อ

หุน้เพ่ือกำรจองซ้ือหุน้สำมญัท่ีออกใหม่ ส ำหรับกรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยใหก้บัผู ้
ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วนัก่อนวนัแรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่แก่
ประชำชนทัว่ไป และ/หรือบุคคลในวงจ ำกดั แลว้แต่กรณี 

B คือ จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออกใหม่จำกกำรเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือเสนอ
ขำยต่อประชำชนทัว่ไป และ/หรือบุคคลในวงจ ำกดั แลว้แต่กรณี 

BX คือ จ ำนวนเงินท่ีไดรั้บทั้งส้ินหลงัจำกหักค่ำใชจ่้ำย (ถำ้มี) ของหุ้นสำมญัท่ีออกนั้น 
ทั้งกำรเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ เสนอขำยแก่ประชำชนทัว่ไป และ/
หรือ บุคคลในวงจ ำกดั แลว้แต่กรณี 

3.3. เม่ือบริษทัเสนอขำยหลกัทรัพยอ์อกใหม่ใดๆ ให้กับผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือประชำชนทัว่ไป และ/หรือบุคคลใน

วงจ ำกดั  โดยท่ีหลกัทรัพยน์ั้นมีสิทธิท่ีจะแปลงสภำพ / เปล่ียนเป็นหุน้สำมญัไดห้รือใหสิ้ทธิในกำรจองซ้ือหุน้สำมญั 

(เช่น หุ้นกูแ้ปลงสภำพ หรือใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญั)  โดยท่ีรำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมญัท่ีจะออก

ใหม่ เพ่ือรองรับสิทธิดงักล่ำว ต ่ำกวำ่ร้อยละ 90 ของ “รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบริษทั” 

 กำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสำมญั

จะไม่ไดรั้บสิทธิในกำรจองซ้ือหลกัทรัพยอ์อกใหม่ใดๆ ขำ้งตน้ (วนัแรกท่ีตลำดหลกัทรัพยข้ึ์นเคร่ืองหมำย XR) 

ส ำหรับกรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยให้กบัผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือ วนัแรกของกำรเสนอขำยหลกัทรัพยอ์อกใหม่ใดๆ 

ขำ้งตน้ แก่ประชำชนทัว่ไปและ/หรือ บุคคลในวงจ ำกดั ตำมแต่กรณี 

 “รำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับสิทธิ” ค ำนวณไดจ้ำกจ ำนวณเงินท่ีบริษทัจะไดรั้บ

จำกกำรขำยหลกัทรัพยท่ี์ให้สิทธิท่ีจะแปลงสภำพ / เปล่ียนเป็นหุน้สำมญั หรือให้สิทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมญั หักดว้ย

ค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจำกกำรออกหลกัทรัพยน์ั้น (ถำ้มี) รวมกบัเงินท่ีจะไดรั้บจำกกำรแปลงสภำพ/เปล่ียนเป็นหุน้สำมญั 

หรือ ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญันั้น หำรดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัทั้งส้ินท่ีตอ้งออกใหม่เพ่ือรองรับกำรใชสิ้ทธินั้น 

 “รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบริษทั” หมำยถึง มูลค่ำกำรซ้ือขำยหุน้สำมญัของบริษทัทั้งหมด หำร

ดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัของบริษทัท่ีมีกำรซ้ือขำยทั้งหมดในตลำดหลกัทรัพยใ์นระหวำ่งระยะเวลำ 15 วนัท ำกำร (วนัท่ี

เปิดท ำกำรซ้ือขำยของตลำดหลกัทรัพย)์ ติดต่อกนัก่อนวนัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ 

 “วนัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ” หมำยถึง วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุน้สำมญัจะไม่ไดรั้บสิทธิในกำรจองซ้ือหลกัทรัพยอ์อก

ใหม่ใดๆ ท่ีใหสิ้ทธิท่ีจะแปลงสภำพ/เปล่ียนเป็นหุน้สำมญั หรือใหสิ้ทธิในกำรซ้ือหุน้สำมญักรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำย

ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม (Rights Issues) และ/หรือ วนัแรกของกำรเสนอขำยหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ใดๆ ท่ีให้สิทธิท่ีจะ

แปลงสภำพ/เปล่ียนเป็นหุน้สำมญัหรือให้สิทธิในกำรซ้ือหุน้สำมญัส ำหรับกรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชน

ทัว่ไป และ/หรือ กรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั (แลว้แต่กรณี)  

3.3.1. รำคำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณดงัน้ี 

 

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

                  MP x (A + B) 
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3.3.2. อตัรำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณดงัน้ี 

 

 

 

 

โดยท่ี 

Price 1 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
Price 0 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 1 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 0 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
MP คือ รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบริษทั 
A คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีไดเ้รียกช ำระเต็มมูลค่ำแลว้ ณ วนัก่อนปิดสมุดทะเบียนผูถื้อ

หุ้นเพ่ือกำรจองซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ท่ีมีสิทธิท่ีจะแปลงสภำพ/เปล่ียนเป็น
หุ้นสำมญั หรือให้สิทธิซ้ือหุ้นสำมญัให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือ วนัก่อนวนั
แรกของกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ท่ีออกใหม่ท่ี มีสิทธิท่ีจะแปลงสภำพ/
เปล่ียนเป็นหุ้นสำมญั หรือให้สิทธิซ้ือหุ้นสำมญัได ้ แก่ประชำชนทัว่ไป และ/
หรือบุคคลในวงจ ำกดั   

B คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่เพื่อรองรับกำรใชสิ้ทธิของหลกัทพัยใ์ดๆ ท่ีให้สิทธิ
ท่ีจะแปลงสภำพ / เปล่ียนเป็นหุ้นสำมญั หรือให้สิทธิในกำรจองซ้ือหุ้นสำมญั
ตำมท่ีเสนอขำยให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขำยต่อประชำชนทัว่ไป และ/
หรือบุคคลในวงจ ำกดั  

BX คือ จ ำนวนเงินท่ีไดรั้บทั้งส้ินหลงัหักค่ำใชจ่้ำยจำกกำรออกหลกัทรัพยใ์ดๆ ท่ีมีสิทธิ
ท่ีจะแปลงสภำพ / เปล่ียนเป็นหุ้นสำมญัไดห้รือให้สิทธิในกำรจองซ้ือหุ้นสำมญั
ส ำหรับกำรเสนอขำยให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขำยแก่ประชำชนทัว่ไป 
และ/หรือ บุคคลในวงจ ำกดั  รวมกบัเงินท่ีจะไดรั้บจำกกำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพ 
หรือเปล่ียนเป็นหุน้สำมญั หรือใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญั 

 

3.4. เม่ือบริษทัจ่ำยเงินปันผลทั้งหมดหรือบำงส่วนเป็นหุ้นสำมญัให้แก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั กำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใช้

สิทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิจะมีผลบังคบัทันทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสำมญัจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วนัแรกท่ี

ตลำดหลกัทรัพยข้ึ์นเคร่ีองหมำย XD)  

3.4.1. รำคำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณดงัน้ี 

 

 

 

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

                  (A x MP) + BX 

Price 1 = Price 0 x A  

                  A + B 
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3.4.2. อตัรำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณดงัน้ี 

 

 

 

โดยท่ี 

Price 1 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
Price 0 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 1 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 0 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
A คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีไดเ้รียกช ำระเตม็มูลค่ำแลว้  ณ วนัก่อนปิดสมุดทะเบียนผูถื้อ

หุน้เพื่อสิทธิในกำรรับหุน้ปันผล 
B คือ จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออกใหม่ในรูปแบบของหุน้สำมญัปันผล 

 
3.5. เม่ือมีกำรจ่ำยปันผลเป็นเงินเกินกวำ่ร้อยละ 90 ของก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินรวมของบริษทั ส ำหรับกำรด ำเนินงำน

ในรอบระยะเวลำบญัชีใดๆ กำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิ จะมีผลบงัคบัใชท้นัที ตั้งแต่วนั

แรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสำมญัไม่มีสิทธิในกำรรับเงินปันผลนั้น (วนัแรกท่ีตลำดหลกัทรัพยข้ึ์นเคร่ืองหมำย XD) ทั้ งน้ี กำร

ค ำนวณอตัรำร้อยละของเงินปันผลท่ีจ่ำยให้กับผูถื้อหุ้นให้ค  ำนวณโดยน ำเงินปันผลท่ีจ่ำยออกจริงจำกผลกำร

ด ำเนินงำนในแต่ละรอบระยะเวลำบญัชีในแต่ละปีดงักล่ำว รวมทั้งเงินปันผลระหวำ่งกำล หำรดว้ยก ำไรสุทธิหลงั

หกัภำษีเงินไดข้องผลกำรด ำเนินงำนของรอบระยะเวลำบญัชีนั้น 

 ทั้ งน้ี กำรจ่ำยปันผลจำกก ำไรสุทธิ และ/หรือ ก ำไรสะสมตำมงบกำรเงินรวมของบริษทัของแต่ละรอบ

ระยะเวลำบัญชีนั้น จะไม่ค ำนึงว่ำเวลำท่ีมีกำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวออกจริง จะเกิดข้ึนในหรือภำยหลงัส้ินรอบ

ระยะเวลำบญัชีนั้นๆ 

3.5.1. รำคำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี  

 

 

 

 

3.5.2. อตัรำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

Ratio 1 = Ratio 0 x [A + B] 

                  A 

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

                  MP  

 

Ratio 1 = Ratio 0 x MP 

                  MP- (D – R) 
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โดยท่ี 

Price 1 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
Price 0 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 1 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 0 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
MP คือ รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบริษทั 
D คือ เงินปันผลต่อหุน้ท่ีจ่ำยจริงแก่ผูถื้อหุน้ 
R คือ เงินปันผลต่อหุน้ท่ีค  ำนวณจำกอตัรำร้อยละ 90 ของก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินรวม

ของบริษทั ส ำหรับกำรด ำเนินงำนในรอบระยะเวลำบญัชีใดๆ หำรดว้ยจ ำนวน
หุน้ทั้งหมดท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 

“รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมญัของบริษทั” หมำยถึง มูลค่ำกำรซ้ือขำยหุ้นสำมญัของบริษทัทั้งหมด หำรดว้ย

จ ำนวนหุ้นสำมญัของบริษทัท่ีมีกำรซ้ือขำยทั้งหมดในตลำดหลกัทรัพยใ์นระหวำ่งระยะเวลำ 15 วนัท ำกำร (วนัท่ี

เปิดท ำกำรซ้ือขำยของตลำดหลกัทรัพย)์ ติดต่อกนัก่อนวนัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ 

“วนัท่ีใช้ในกำรค ำนวณ” หมำยถึง วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสำมัญจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล (วนัแรกท่ีตลำด

หลกัทรัพยข้ึ์นเคร่ืองหมำย XD)  

3.6. ในกรณีท่ีมีเหตุกำรณ์ใดๆ อนัท ำให้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อนัพึงได ้โดยท่ีเหตุกำรณ์

ใดๆ นั้นไม่ไดก้ ำหนดอยูใ่นขอ้ 3.1  ถึงขอ้ 3.5 ใหบ้ริษทัเป็นผูมี้ดุลพินิจพิจำรณำ และถือเป็นท่ีสุด โดยผูถื้อใบส ำคญั

แสดงสิทธิจะไม่โตแ้ยง้ หรือเรียกร้องใดๆ ทั้ งส้ิน และจะแจง้ให้ส ำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพย ์ทรำบ

ภำยใน 15 วนัหลงัจำกวนัท่ีผลกำรพิจำรณำเป็นท่ีสุด ทั้ งน้ี ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่อำจโตแ้ยง้คดัคำ้นหรือ

เรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ ไดจ้ำกผลกำรพิจำรณำนั้น 

3.7. กำรค ำนวณกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิตำมขอ้ 3.1 ถึงขอ้ 3.6 เป็นอิสระต่อกนัส ำหรับใน

กรณีท่ีเกิดเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ จะเกิดข้ึนพร้อมกนัใหค้  ำนวณกำรเปล่ียนแปลงเรียงล ำดบัดงัน้ี คือ ขอ้ 3.1, 3.5, 3.4 , 3.2, 

3.3, 3.6 (ตำมล ำดบั) โดยในแต่ละล ำดบัคร้ังท่ีค  ำนวณกำรเปล่ียนแปลงใหค้งสภำพของอตัรำกำรใชสิ้ทธิเป็นทศนิยม 

3 ต ำแหน่ง บริษทัจะด ำเนินกำรแจง้ผลกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิตำมขอ้ 3.1 ถึงขอ้ 3.6 

โดยบอกถึงรำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณ และเหตุผลท่ีตอ้งมีกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวให้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ

ทรำบผ่ำนระบบเผยแพร่ขอ้มูลส่ืออิเล็กทรอนิคส์ของตลำดหลกัทรัพยท์นัที  และแจง้ต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. ตลำด

หลกัทรัพยแ์ละนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบภำยใน 15 วนันับจำกวนัท่ีมีผลบงัคบัใชต้่อกำรเปล่ียนแปลง

รำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิ 

3.8. บริษทัจะไม่ขยำยอำยใุบส ำคญัแสดงสิทธิและจะไม่แกไ้ขเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิเวน้แต่

จะมีกำรปรับสิทธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิ 

3.9. บริษทัอำจท ำกำรปรับรำคำกำรใชสิ้ทธิควบคู่กบักำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิใหม่ทดแทนกำรปรับอตัรำกำรใชสิ้ทธิ

ก็ได ้
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 กำรค ำนวณกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิ จะไม่มีกำรเปล่ียนแปลงซ่ึงท ำให้

รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่สูงข้ึน และ/หรือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิลดลง เวน้แต่กรณีกำรรวมหุ้น และจะใชร้ำคำกำรใชสิ้ทธิ

ใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง (ทศนิยม 3 ต ำแหน่ง) คูณกบัจ ำนวนหุน้สำมญั (จ ำนวนหุน้สำมญัค ำนวณไดจ้ำกอตัรำกำร

ใชสิ้ทธิใหม่ (ทศนิยม 3 ต ำแหน่ง) คูณกบัจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีแสดงควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิ เม่ือค ำนวณได้

จ ำนวนหุ้นออกมำเป็นเศษหุน้ ใหต้ดัเศษของหุน้นั้นท้ิง) ในกรณีท่ีมีเศษของบำทจำกกำรค ำนวณจ ำนวนเงินจำกกำร

ใชสิ้ทธิ ใหต้ดัเศษของบำทท้ิง ส่วนในกรณีท่ีกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำวมีผลท ำให้รำคำกำรใชสิ้ทธิ

ใหม่มีรำคำซ่ึงต ่ำกวำ่มูลค่ำท่ีตรำไวข้องหุ้นสำมญัของบริษทั ให้ใชมู้ลค่ำท่ีตรำไวข้องหุ้นสำมญัของบริษทัเป็นรำคำ

กำรใชสิ้ทธิใหม่ 

4. สถำนภำพของใบส ำคญัแสดงสิทธิทีอ่ยู่ระหว่ำงวนัทีผู้่ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ 

 ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีอยูร่ะหวำ่งกำรแสดงควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิและวนัก่อนวนัท่ีกระทรวงพำณิชยจ์ะรับจด

ทะเบียนเพ่ิมทุนช ำระแลว้ อนัเน่ืองมำจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและสถำนะเท่ำเทียมกบัใบส ำคญั

แสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดถู้กใชสิ้ทธิ และสถำนภำพดงักล่ำว จะส้ินสุดลงวนัท่ีกระทรวงพำณิชยไ์ดรั้บจดทะเบียนเพ่ิมทุนช ำระ

แลว้อนัเน่ืองมำจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

 ในกรณีท่ีบริษทัมีกำรปรับรำคำกำรใชสิ้ทธิและ/หรือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิในช่วงท่ีบริษทัยงัไม่ไดน้ ำหุน้สำมญัเพ่ิมทุน

ท่ีเกิดข้ึนจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิเขำ้จดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชย ์ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีไดท้ ำกำรใช้

สิทธิแลว้จะไดรั้บกำรปรับสิทธิยอ้นหลงั โดยบริษทัจะด ำเนินกำรออกหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนใหม่เพ่ิมเติมให้แก่ผูถื้อใบส ำคญั

แสดงสิทธิโดยเร็วท่ีสุดตำมจ ำนวนท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิมีสิทธิจะไดรั้บหำกรำคำกำรใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใช้

สิทธิ (แลว้แต่กรณี) ท่ีไดป้รับใหม่นั้น มีผลบงัคบัใช ้อยำ่งไรก็ตำม ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิอำจไดรั้บหุน้สำมญัส่วนเพ่ิมชำ้

กวำ่หุน้สำมญัท่ีไดรั้บก่อนหนำ้น้ีแลว้ ทั้งน้ีไม่เกิน 45 วนั นบัจำกวนัท่ีมีกำรปรับสิทธิ  

5. สิทธิของหุ้นสำมญัใหม่ทีเ่กดิจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

สิทธิของหุ้นสำมญัท่ีออกตำมกำรใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีออกในคร้ังน้ี จะมีสิทธิและสภำพเหมือนหุ้น

สำมญัเดิมของบริษทัท่ีออกไปก่อนหนำ้น้ี ซ่ึงรวมทั้งสิทธิในกำรรับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีบริษทัใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น 

ทั้งน้ีนับแต่วนัท่ีกระทรวงพำณิชยรั์บจดทะเบียนเพ่ิมทุนช ำระแลว้ และนำยทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทัไดจ้ดแจง้ช่ือผูถื้อ

ใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นผูถื้อหุน้ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทั หำกบริษทัไดป้ระกำศวนัก ำหนดให้สิทธิในเงินปันผล

หรือผลประโยชน์อ่ืนใดแก่ผูถื้อหุน้ก่อนวนัท่ีกระทรวงพำณิชยรั์บจดทะเบียนเพ่ิมทุนช ำระแลว้ และนำยทะเบียนผูถื้อหุน้ของ

บริษทัไดจ้ดแจง้ช่ือของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นผูถื้อหุ้นในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทั ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ

ดงักล่ำวจะไม่มีสิทธิไดรั้บเงินปันผลหรือผลประโยชน์อ่ืนนั้น 

6. รำยละเอยีดเกีย่วกบัหุ้นออกใหม่เพ่ือรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

6.1.   ลกัษณะส ำคญัของหุน้ 

จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
ท่ีออกและเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั 

20,861,633 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5  ของจ ำนวนหุ้นท่ี
จ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั 
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มูลค่ำท่ีตรำไว ้ หุน้ละ 1 บำท 
 

รำคำกำรใชสิ้ทธิ 
 

38.10 บำท ต่อหุ้น เวน้แต่จะมีกำรปรับรำคำใชสิ้ทธิ 
ซ่ึงเป็นไปตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิ 

6.2. ตลำดรองของหุน้สำมญัท่ีเกิดจำกกำรใชสิ้ทธิ 

 เน่ืองจำกหุ้นสำมญัของบริษทัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์ดังนั้น หุ้นสำมญัท่ีออกใหม่

เน่ืองจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิจะสำมำรถเขำ้ท ำกำรซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพยไ์ด้ภำยหลงัจำกท่ี

บริษทัด ำเนินกำรจดทะเบียนหุน้สำมญัใหม่ดงักล่ำวต่อตลำดหลกัทรัพยแ์ลว้ โดยบริษทัจะด ำเนินกำรยื่นขออนุญำต

น ำหุน้สำมญัท่ีออกใหม่จำกกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ของใบส ำคญัแสดงสิทธิเขำ้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนต่อ

ตลำดหลกัทรัพยโ์ดยเร็ว แต่ไม่เกิน 30 วนั นบัจำกวนัใชสิ้ทธิแต่ละคร้ัง ทั้งน้ี เพ่ือให้หุ้นสำมญัดงักล่ำวสำมำรถท ำ

กำรซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพยไ์ด ้เช่นเดียวกบัหุน้สำมญัเดิมของบริษทั 

6.3. กำรด ำเนินกำรหำกมีหุน้สำมญัท่ีเหลือจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

 ในกรณีท่ีบริษทัมีหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีออกในคร้ังน้ีเหลือจำก

กำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย บริษทัจะน ำเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัและท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจำรณำต่อไป

ตำมล ำดบั 

7. กำรออกและส่งมอบหุ้นสำมญัออกใหม่ 

ในกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัของบริษทัตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดง

สิทธิ ท่ีใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญั สำมำรถเลือกใหบ้ริษทัด ำเนินกำรในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

7.1. ในกรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บกำรจดัสรรหุ้น ประสงคจ์ะขอรับใบหุน้สำมญั โดยใหอ้อกใบหุน้ในนำม

ของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยจ์ะส่งมอบใบหุ้นตำมจ ำนวนท่ีใชสิ้ทธิแก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดง

สิทธิทำงไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ ตำมช่ือท่ีอยูท่ี่ระบุไวใ้นสมุดทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ภำยใน 15 วนันบั

จำกวนัครบก ำหนดกำรใช้สิทธิแต่ละคร้ัง ในกรณีน้ี ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมญั จะไม่

สำมำรถขำยหุ้นสำมญัท่ีเกิดจำกกำรใชสิ้ทธิในตลำดหลกัทรัพยไ์ดจ้นกวำ่จะไดรั้บใบหุ้น ซ่ึงอำจจะไดรั้บภำยหลงั

จำกท่ีหุน้สำมญัท่ีเกิดจำกกำรใชสิ้ทธิไดรั้บอนุญำตใหเ้ขำ้ท ำกำรซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพย ์

7.2. ในกรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บกำรจดัสรรหุน้ไม่ประสงคจ์ะขอรับใบหุน้สำมญั แต่ประสงคจ์ะใชบ้ริกำร

ของศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิประสงค์ท่ีจะฝำกหุ้นสำมญัท่ีเกิดจำกกำรใชสิ้ทธิไวใ้น

บัญชีของบริษัทหลักทรัพย ์ซ่ึงผู ้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซ้ือขำยหลักทรัพยอ์ยู่ ในกรณีน้ี ศูนย์รับฝำก

หลกัทรัพยจ์ะด ำเนินกำรน ำหุน้สำมญัท่ีเกิดจำกกำรใชสิ้ทธิฝำกไวก้บั “บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) 

จ ำกดั เพ่ือผูฝ้ำก” และศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยจ์ะบนัทึกยอดบญัชีจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีบริษทัหลกัทรัพยน์ั้นฝำกหุ้น

สำมญัอยู ่ในขณะเดียวกนับริษทัหลกัทรัพยน์ั้นก็จะบนัทึกยอดบญัชีจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ี

ไดรั้บกำรจดัสรรหุน้ฝำกไว ้และออกหลกัฐำนกำรฝำกให้แก่ผูจ้องซ้ือท่ีไดรั้บกำรจดัสรรภำยใน 7 วนัท ำกำร นบัจำก

วนัครบก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง ในกรณีน้ี ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บกำรจดัสรรหุน้สำมญัจะสำมำรถ
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ขำยหุน้สำมญัท่ีเกิดจำกกำรใชสิ้ทธิในตลำดหลกัทรัพยไ์ดท้นัทีท่ีตลำดหลกัทรัพยอ์นุญำตใหหุ้น้สำมญัท่ีเกิกจำกกำร

ใชสิ้ทธิท ำกำรซ้ือขำยไดใ้นตลำดหลกัทรัพย ์

ในกรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัเลือกให้บริษทัด ำเนินกำรตำมขอ้น้ี ช่ือของผูถื้อใบส ำคญั

แสดงสิทธิท่ีได้รับกำรจัดสรรหุ้น จะตอ้งตรงกับช่ือเจ้ำของบัญชีซ้ือขำยหลกัทรัพยท่ี์ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ

ประสงคท่ี์จะฝำกหุน้สำมญัไวใ้นบญัชีหลกัทรัพยด์งักล่ำว มิฉะนั้นแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธิท่ีจะด ำเนินกำรออกใบ

หุน้แก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บกำรจดัสรรหุ้นตำมขอ้ 7.1 แทน โดยช่ือท่ีปรำกฎบนใบหุ้น จะเป็นช่ือของผู ้

ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิเท่ำนั้น 

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีใชสิ้ทธิในกำรจองซ้ือจะตอ้งระบุรหสับริษทัหลกัทรัพยท่ี์ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิมีบญัชี

ซ้ือขำยหลกัทรัพยอ์ยู่ และเลขท่ีบญัชีซ้ือขำยหลกัทรัพยท่ี์ประสงค์จะให้โอนหุ้นท่ีไดรั้บจำกำรจัดสรรเขำ้บัญชี

ดงักล่ำวให้ถูกตอ้ง หำกระบุรหัสบริษทัหลกัทรัพยห์รือเลขท่ีบญัชีซ้ือขำยหลกัทรัพยไ์ม่ถูกตอ้ง จะท ำให้ไม่สำมำรถ

โดนหุ้นเขำ้บญัชีซ้ือขำยหลกัทรัพยน์ั้นได ้ซ่ึงบริษทัจะไม่รับผิดชอบต่อกำรสูญหำยของหุ้นหรือควำมล่ำชำ้ในกำร

ติดตำมหุน้คืน 

7.3. ในกรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดรั้บกำรจดัสรรหุ้นไม่ประสงคจ์ะขอรับใบหุ้น แต่ประสงคจ์ะใชบ้ริกำรของ

ศูนยรั์บฝำกหลักทรัพย ์โดยผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิประสงค์ท่ีจะฝำกหุ้นสำมญัไวใ้นบัญชีของบริษัทผูอ้อก

หลกัทรัพยเ์ลขท่ี  600  ในกรณีน้ี บริษทัจะด ำเนินกำรน ำหุ้นสำมญัท่ีเกิดจำกกำรใช้สิทธิฝำกไวก้ับศูนยรั์บฝำก

หลกัทรัพย ์ และศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยจ์ะบนัทึกยอดบญัชีจ ำนวนหุน้สำมญั ตำมจ ำนวนท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ

ได้รับกำรจดัสรรไวใ้นบัญชีผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมำชิกเลขท่ี 600  และออกหลกัฐำนกำรฝำกให้แก่ผูถื้อใบส ำคญั

แสดงสิทธิท่ีไดรั้บกำรจดัสรรหุ้นภำยใน 7 วนัท ำกำร นบัจำกวนัครบก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง เม่ือผูท่ี้ไดรั้บ

กำรจดัสรรหุ้นตอ้งกำรขำยหุ้น ผูท่ี้ไดรั้บกำรจดัสรรหุ้นตอ้งถอนหุ้นออกจำกบญัชี  600  ดงักล่ำว โดยตอ้งติดต่อ

ผ่ำนบริษทัหลกัทรัพยท์ัว่ไป ซ่ึงอำจจะมีค่ำธรรมเนียมในกำรด ำเนินกำร ตำมท่ีศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์และ/หรือ 

บริษทัหลกัทรัพยน์ั้นๆ ก ำหนด ดงันั้น ในกรณีน้ี ผูท่ี้ไดรั้บกำรจดัสรรหุ้นจะสำมำรถขำยหุ้นท่ีไดรั้บกำรจดัสรรใน

ตลำดหลกัทรัพยไ์ดท้นัทีท่ีตลำดหลกัทรัพยอ์นุญำตให้หุ้นของบริษทัท ำกำรซ้ือขำยไดใ้นตลำดหลกัทรัพย ์และผูท่ี้

ไดรั้บกำรจดัสรรหุน้ไดด้ ำเนินกำรถอนหุน้ออกจำกบญัชี 600 ดงักล่ำวแลว้ 

8. กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

8.1. กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีไม่ไดฝ้ำกไวก้บัศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยใ์หเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑด์งัน้ี 

(ก) แบบกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิระหวำ่งผูโ้อนและผูรั้บโอน  กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะสมบูรณ์เม่ือผู ้

โอนใบส ำคญัแสดงสิทธิซ่ึงเป็นผูท่ี้สมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิระบุช่ือเป็นเจำ้ของใบส ำคญัแสดง

สิทธิจ ำนวนท่ีจะท ำกำรโอนหรือผูรั้บโอนคนสุดทำ้ย โดยมีกำรสลกัหลงัแสดงกำรโอนต่อเน่ืองครบถว้นจำกผู ้

ท่ีปรำกฎช่ือดงักล่ำว (แลว้แต่กรณี) และไดส่้งมอบใบส ำคญัแสดงสิทธิให้แก่ผูรั้บโอนโดยลงลำยมือช่ือสลกั

หลงัแสดงกำรโอนใหไ้วด้ว้ย 

(1) ผลกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิระหว่ำงผูรั้บโอนกับบริษทั กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะใชย้นักับ

บริษทัได ้ก็ต่อเม่ือนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิไดรั้บค ำขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
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พร้อมทั้งใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีผูรั้บโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิไดล้งลำยมือช่ือเป็นผูรั้บโอนในดำ้นหลงัของ

ใบส ำคญัแสดงสิทธินั้นครบถว้นแลว้ 

(2) ผลของกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิระหวำ่งผูรั้บโอนกบับคุคคลภำยนอก กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

จะใชย้นักบับคุคลภำยนอกไดก็้ต่อเม่ือนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิไดล้งทะเบียนกำรโอนใบส ำคญั

แสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเรียบร้อยแลว้ 

(ข) กำรขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ จะตอ้งกระท ำ ณ ส ำนักงำนใหญ่ของนำยทะเบียนใบส ำคญั

แสดงสิทธิในวนัและเวลำท ำกำรของนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ และจะตอ้งท ำตำมแบบ และวิธีกำรท่ี

นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิก ำหนด โดยนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ มีสิทธิปฏิเสธไม่รับค ำขอ

ลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ หำกนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิเห็นวำ่กำรโอนใบส ำคญัแสดง

สิทธินั้นไม่ชอบดว้ยกฎหมำย โดยผูข้อลงทะเบียนจะตอ้งส่งมอบใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีลงลำยมือช่ือครบถว้น

ตำมหลกัเกณฑใ์นขอ้ 8.1 (ก)  พร้อมทั้งหลกัฐำนอ่ืนๆ ท่ียนืยนัถึงควำมถูกตอ้งและควำมสมบูรณ์ของกำรโอน 

และกำรรับโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ ตำมท่ีนำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิก ำหนดให้แก่นำยทะเบียน

ใบส ำคญัแสดงสิทธิดว้ย 

8.2. กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีฝำกไวก้บัศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์

ส ำหรับกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีฝำกไวก้บัศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยน์ั้น ให้เป็นไปตำมขอ้บงัคบัของศูนยรั์บฝำก

หลกัทรัพย ์

9. ข้อจ ำกดัในกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ และข้อจ ำกดัในกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

9.1. ขอ้จ ำกดักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

บริษทัไม่มีขอ้จ ำกดัในกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีเสนอขำยให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั เวน้แต่กำรโอนเกิดข้ึน

ในช่วงปิดสมุดทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิเพ่ือพกักำรโอนสิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ ก่อนวนัใช้สิทธิคร้ัง

สุดทำ้ย และตลำดหลกัทรัพยจ์ะท ำกำรข้ึนเคร่ืองหมำย SP (ห้ำมกำรซ้ือขำย) ล่วงหนำ้ 3 วนัท ำกำร ก่อนวนัปิดสมุด

ทะเบียน หรือเป็นกำรเปิดสมุดทะเบียนเพ่ือกำรก ำหนดสิทธิของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อ

ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

9.2. ขอ้จ ำกดักำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิของบุคคลท่ีไม่ใช่สญัชำติไทย 

9.2.1. บริษทัจะไม่ออกหุน้สำมญัใหแ้ก่ผูใ้ชสิ้ทธิท่ีมิใช่สญัชำติไทย ซ่ึงไดด้ ำเนินกำรใชสิ้ทธิตำมวธีิกำรใชสิ้ทธิจน

ท ำให้สัดส่วนกำรถือหุ้นของบุคคลท่ีมิใช่สัญชำติไทยมีจ ำนวนเกินกวำ่ร้อยละ 49 ตำมท่ีระบุในขอ้บงัคบั

ของบริษทั หรือตำมสดัส่วนท่ีอำจมีกำรแกไ้ขในขอ้บงัคบัขอบบริษทัในอนำคต 

9.2.2. ในกรณีท่ีใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีมีกำรใช้สิทธิ ณ วนัท่ีใช้สิทธิมีจ ำนวน

มำกกวำ่จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีอนุญำตให้ซ้ือโดยไม่ขดัต่อขอ้จ ำกดั เร่ืองสัดส่วนกำรถือหุ้นของบุคคลท่ีมิใช่

สัญชำติไทย บริษทัและ/หรือ ตวัแทนรับแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิ จะด ำเนินกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคัญ

แสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิให้แก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดง

สิทธิ ท่ีมิใช่สญัชำติไทย ตำมล ำดบักำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิท่ีครบถว้นสมบูรณ์ 
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9.2.3. หำกขอ้จ ำกดัในเร่ืองสดัส่วนกำรถือหุน้ของบุคคลท่ีมิใช่สญัชำติไทยดงักล่ำวมีผลท ำใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดง

สิทธิ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีมิใช่สัญชำติไทยท่ีได้ด ำเนินกำรใช้สิทธิตำมวิธีกำรใช้สิทธิไม่

สำมำรถใชสิ้ทธิไดต้ำมจ ำนวนท่ีระบุในแบบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญั ไม่ว่ำทั้ งหมดหรือ

บำงส่วน บริษทัจะด ำเนินกำรคืนใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ และเงินท่ีเหลือตำม

รำคำใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิในส่วนท่ีไม่สำมำรถใชสิ้ทธิไดโ้ดย

ไม่มีดอกเบ้ียให้แก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีมิใช่สัญชำติไทยดงักล่ำว

ทำงไปรษณียล์งทะเบียนภำยใน 14 วนั นบัจำกวนัท่ีใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นๆ 

9.2.4. ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีมิใช่สัญชำติไทยจะไม่ไดรั้บกำรชดเชยไม่ว่ำ

รูปแบบใดจำกบริษทั ในกรณีท่ีไม่สำมำรถด ำเนินกำรใชสิ้ทธิได ้โดยมีสำเหตุมำจำกขอ้จ ำกดัเร่ืองสดัส่วน

กำรถือหุน้ของบุคคลท่ีมิใช่สญัชำติไทยตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั 

9.2.5. ในกรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีมิใช่สัญชำติไทยไม่สำมำรถใชสิ้ทธิ

ซ้ือหุ้นสำมญั อนัเน่ืองมำจำกขอ้จ ำกดัตำมท่ีกล่ำวในขอ้ 9.2.1 ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิดังกล่ำวจะยงัคง

สำมำรถท่ีจะด ำเนินกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิในส่วนท่ียงัไม่สำมำรถใช้สิทธิได้ โดยให้

ด ำเนินกำรใชสิ้ทธิตำมวธีิกำรใชสิ้ทธิในระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิในคร้ังต่อๆ ไป จนถึง

วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดท้ำย ตรำบเท่ำท่ีกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวไม่มีผลท ำให้ขดัต่อขอ้จ ำกัดกำรโอนหุ้นของ

บริษทั ทั้งน้ี ในกรณี ณ วนัท่ีใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย หำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดง

สิทธิท่ีมิใช่สัญชำติไทยยงัไม่สำมำรถใชสิ้ทธิได ้เน่ืองจำกอตัรำส่วนกำรถือหุ้นของคนท่ีมิใช่สัญชำติไทย

ในขณะนั้นเกินกวำ่จ ำนวนท่ีระบุไวใ้นขอ้จ ำกดักำรโอนหุ้นสำมญั ให้ถือวำ่ใบส ำคญัสิทธิท่ีมิใช่สัญชำติ

ไทยดงักล่ำว ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ ต่อบริษทั และบริษทัจะไม่ด ำเนินกำรชดเชยค่ำเสียหำยใดๆ 

ท่ีเกิดข้ึนทั้งส้ิน 

10. ข้อจ ำกดักำรโอนหุ้นสำมญั 

หุน้ของบริษทัโอนไดอ้ยำ่งเสรีโดยไม่มีขอ้จ ำกดั เวน้แต่กำรโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุใหมี้คนต่ำงดำ้วถือหุ้นอยูใ่นบริษทั

เกินกวำ่ร้อยละ 49  ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั กำรโอนหุ้นรำยใดท่ีจะท ำให้อตัรำส่วนกำรถือหุ้น

ของคนต่ำงดำ้วในบริษทัเกินอตัรำส่วนขำ้งตน้ บริษทัมีสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนกำรโอนหุน้รำยนั้นได ้

11. ทีม่ำของกำรก ำหนดรำคำหลกัทรัพย์ทีเ่สนอขำย 

ไม่มีกำรก ำหนดรำคำของใบส ำคญัแสดงสิทธิ เน่ืองจำกกำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวเป็นกำรออกโดยไม่คิด

มูลค่ำ อยำ่งไรก็ดี บริษทัไดพิ้จำรณำถึงรำคำกำรใชสิ้ทธิคร้ังน้ี ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ำรใชเ้งินของบริษทัในอนำคต 

12. กำรประชุมผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

12.1. บริษทั ตอ้งเรียกประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหำกมีเหตุกำรณ์ส ำคญัท่ีอำจกระทบต่อส่วนไดเ้สียของผูถื้อ

ใบส ำคญัแสดงสิทธิอยำ่งเป็นนัยส ำคญั หรือต่อควำมสำมำรถของบริษทัในกำรปฏิบติัหน้ำท่ีตำมขอ้ก ำหนด

สิทธิรวมทั้งมีสิทธิเรียกประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิได ้ไม่วำ่ในเวลำใดๆ เพ่ือแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก ำหนดสิทธิ 

หรือเม่ือผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ 25 รำย ซ่ึงถือใบส ำคญัแสดงสิทธิรวมกนัแลว้ไม่นอ้ยกวำ่
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หน่ึงในสำมของจ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิ ท่ียงัมิได้ใชสิ้ทธิ ณ ขณะนั้น อำจร่วมกันเขำ้ช่ือท ำ

หนังสือขอให้บริษทัด ำเนินกำรเรียกประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิได ้โดยบริษทัจะตอ้งเรียกประชุมผูถื้อ

ใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยใน 30 วนั นับแต่เม่ือมีเหตุกำรณ์ส ำคญั หรือนับแต่วนัท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ

ดงักล่ำว มีค ำขอเป็นหนังสือให้บริษทัเรียกประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีมีกำรจดัประชุมผูถื้อ

ใบส ำคญัแสดงสิทธิ บริษทัจะท ำกำรปิดสมุดทะเบียนเพ่ือก ำหนดสิทธิของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ในกำรเขำ้

ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมดงักล่ำวเป็นระยะเวลำไม่นอ้ยกวำ่ 21 วนัก่อนกำรประชุมผู ้

ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิแต่ละคร้ัง และตลำดหลกัทรัพยจ์ะข้ึนเคร่ืองหมำย SP (หำ้มกำรซ้ือขำย) ล่วงหนำ้ 3 วนั

ท ำกำรก่อนวนัปิดสมุดทะเบียน 

12.2. ในกำรประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ไม่วำ่จะเป็นกำรเรียกประชุมโดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิไดใ้ช้

สิทธิ หรือบริษทัเป็นผูด้  ำเนินกำรเรียกประชุม ให้บริษทัจดัท ำหนังสือนัดประชุม ระบุสถำนท่ี วนั เวลำ ผูท่ี้

ขอให้เรียกประชุม และเร่ืองท่ีจะพิจำรณำในท่ีประชุม และจดัส่งให้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิไดใ้ชสิ้ทธิ

หรือใชสิ้ทธิไปแลว้บำงส่วนแต่ละรำย ตำมรำยช่ือและท่ีอยูท่ี่ปรำกฎอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดง

สิทธิ และแจง้ผ่ำนทำงระบบเผยแพร่ส่ืออิเล็กทรอนิคส์ของตลำดหลกัทรัพย ์เพ่ือก ำหนดสิทธิในกำรเขำ้ร่วม

ประชุมไม่นอ้ยกวำ่ 7 วนัก่อนกำรประชุมในแต่ละคร้ัง 

12.3. ในกำรประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิไดใ้ชสิ้ทธิ หรือใชสิ้ทธิไปแลว้บำงส่วน

ซ่ึงมีสิทธิเขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะใหบุ้คคลอ่ืนเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน

ก็ได้ โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิดังกล่ำวจะต้องจัดท ำหนังสือมอบฉันทะต่อประธำนท่ีประชุมหรือผูท่ี้

ประธำนท่ีประชุมมอบหมำยก่อนเร่ิมกำรประชุม 

 ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีมีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ หมำยถึง ผูถื้อใบส ำคญัแสดง

สิทธิท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิหรือใชสิ้ทธิไปแลว้บำงส่วนในขณะนั้น โดยไม่รวมถึงผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิคนใดท่ี

มีส่วนไดเ้สียในขอ้พิจำรณำอนัใดซ่ึงท่ีประชุมจะพิจำรณำและลงมติ ห้ำมมิให้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิคนนั้น

ออกเสียงลงคะแนนในขอ้พิจำรณำขอ้นั้น 

ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีมีส่วนได้เสียตำมข้อน้ี หมำยถึง ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีมีควำมขดัแยง้ทำง

ผลประโยชน์ในเร่ืองท่ีท่ีประชุมพิจำรณำลงมติ 

12.4. ในกำรออกเสียงลงคะแนนให้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ำกบัหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ี

ถืออยูโ่ดยใบส ำคญัแสดงสิทธิหน่ึงหน่วยมีหน่ึงเสียง ผูเ้ป็นประธำนในท่ีประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

นอกจำกสิทธิท่ีตนมีในฐำนะเป็นผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

12.5. ในกำรประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจดัข้ึนโดยบริษทั ให้ประธำนกรรมกำรบริษทัหรือบุคคลท่ีไดรั้บ

มอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรบริษทั ท ำหนำ้ท่ีเป็นประธำนท่ีประชุม ในกรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็น

ผูร้้องขอให้จดัประชุม ประธำนในท่ีประชุมอำจจะมำจำกบุคคลท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิลงมติ เห็นชอบ

คดัเลือกนอกเหนือไปจำกประธำนกรรมกำร หรือบุคคลท่ีประธำนกรรมกำรมอบหมำย โดยท่ีทั้งสองกรณี 

ประธำนท่ีประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงช้ีขำด นอกจำกสิทธิท่ีตนมีอยูใ่นฐำนะเป็นผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
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12.6. องคป์ระชุมในกำรประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งประกอบดว้ยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิไดใ้ช้

สิทธิหรือใชสิ้ทธิไปแลว้บำงส่วน และ/หรือ ผูรั้บมอบฉันทะมำประชุมรวมกนัไดไ้ม่น้อยกวำ่ 25 รำย ซ่ึงถือ

ใบส ำคญัแสดงสิทธิรวมกนัไม่นอ้ยกวำ่หน่ึงในสำมของจ ำนวนหน่วยทั้งหมดของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงั

มิไดใ้ชสิ้ทธิจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

12.7. ในกรณีท่ีปรำกฎวำ่กำรประชุมคร้ังใด เม่ือล่วงเวลำนดัไปแลว้ 60 นำที ยงัมีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ และ/หรือ 

ผูรั้บมอบฉนัทะเขำ้ร่วมประชุมยงัไม่ครบเป็นองคป์ระชุมใหถื้อวำ่กำรประชุมเป็นอนัระงบัไป หำกกำรประชุม

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธินั้นเป็นกำรเรียกโดยมติคณะกรรมกำรบริษทั ให้นดัประชุมภำยในระยะเวลำไม่นอ้ย

กว่ำ 7 วนั แต่ไม่เกิน 14 วนั นับจำกวนัก ำหนดประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิในคร้ังแรก และให้บริษัท

ด ำเนินกำรจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยงัผู ้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทุกรำย และตลำดหลักทรัพย์ตำม

รำยละเอียดและวิธีกำรท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ ในกำรประชุมคร้ังน้ีไม่บงัคบัวำ่จะตอ้งครบองค์ประชุม กล่ำวคือ มีผู ้

ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิมำประชุมเท่ำใดถือวำ่เป็นองคป์ระชุม ทั้งน้ี ส ำหรับในกรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ

เป็นผูร้้องขอใหเ้รียกประชุมจะไม่มีกำรเรียกประชุมใหม่ 

12.8. มติท่ีประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวนหน่วย

ของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิไดใ้ชสิ้ทธิขณะนั้น ซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

12.9. มติใดๆ ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดล้งมติไปแลว้นั้น ใหถื้อวำ่มีผลผูกพนัผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ

ทุกรำย ไม่วำ่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธินั้นจะไดเ้ขำ้ร่วมประชุมหรือไม่ก็ตำม 

12.10. ภำยหลงับริษทัไดด้ ำเนินกำรจดัประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ บริษทัจะแจง้มติของท่ีประชุมผูถื้อใบส ำคญั

แสดงสิทธิให้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบผ่ำนทำงระบบเผยแพร่ส่ือ อิเล็กทรอนิคส์ของตลำดหลกัทรัพย์

โดยเร็ว 

12.11. บริษทัจะด ำเนินกำรจดัท ำและบนัทึกรำยงำนกำรประชุมและเก็บรักษำบนัทึกดงักล่ำวไวท่ี้ส ำนกังำนใหญ่ของ

บริษทั รำยงำนประชุมท่ีไดล้งลำยมือช่ือโดยประธำนในท่ีประชุมให้ถือเป็นหลกัฐำนอนัสมบูรณ์ของกิจกำร

ทั้งหลำยท่ีไดป้ระชุมกนันั้น และจดัส่งรำยงำนกำรประชุมดงักล่ำวใหแ้ก่ตลำดหลกัทรัพยแ์ละส ำนกังำน ก.ล.ต. 

ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 14 วนั นบัจำกวนัประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

12.12. ในกำรประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ บริษทัหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำยจำกบริษทั และท่ีปรึกษำกฎหมำยของ

บริษทัมีสิทธิท่ีจะเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเพ่ือแสดงควำมคิดเห็นหรือใหค้  ำอธิบำยในท่ีประชุม

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิได ้

12.13. บริษทัจะเป็นผูช้  ำระค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดัประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทั้งหมด 

12.14. บริษทัจะแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก ำหนดสิทธิตำมมติท่ีประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธินบัตั้งแต่วนัท่ีประชุมเพื่อลง

มติ และบริษัทจะแจ้งกำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อก ำหนดสิทธิเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ตลำดหลักทรัพย์ และ 

ส ำนกังำน ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมนั้น 

12.15. กรณีท่ีไม่สำมำรถจดัประชุมไดท้นัภำยในอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ ให้ถือวำ่กำรด ำเนินกำรประชุมส้ินสุด

ลงและไม่ไดมี้กำรจดัประชุมในคร้ังนั้นข้ึน 
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13. กำรแก้ไขเพิม่เตมิข้อก ำหนดสิทธิ 

13.1. กำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธินอกเหนือจำกเหตุกำรณ์ดงัต่อไปน้ี ตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบจำกผูอ้อก

ใบส ำคญัแสดงสิทธิ และท่ีประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวน

เสียงทั้งหมดของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

13.1.1. กำรแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อก ำหนดสิทธิท่ีเก่ียวข้องกับใบส ำคญัแสดงสิทธิ ในประเด็นซ่ึงเป็น

ประโยชน์ต่อผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ หรือไม่ท ำให้สิทธิประโยชน์ของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ

ดอ้ยลง หรือเพ่ือให้เป็นไปตำมบทบญัญติัหรือหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพย์

และตลำดหลกัทรัพย ์กฎหมำยอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกำศ หรือค ำสั่ง ท่ีมีผล

บงัคบัของส ำนกังำน ก.ล.ต. คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนและ / หรือ ตลำดหลกัทรัพย ์ซ่ึงมีผลใช้

บงัคบั หำกไดรั้บควำมยนิยอมจำกผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิ และไดแ้จง้ใหส้ ำนกังำน ก.ล.ต. ทรำบ

แลว้ หรือ 

13.1.2. กำรปรับสิทธิตำมขอ้ 3 

13.2. บริษทัจะแจง้ให้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบถึงกำรเปล่ียนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิผ่ำนทำงระบบเผยแพร่ส่ือ

อิเล็กทรอนิคส์ของตลำดหลกัทรัพยโ์ดยทนัทีหลงัจำกท่ีมีกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิ และจะตอ้ง

จดัส่งขอ้ก ำหนดสิทธิท่ีแกไ้ขเปล่ียนแปลงใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ นำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

และส ำนกังำน ก.ล.ต. ภำยใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีมีกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิ 

 ทั้งน้ี กำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิไม่วำ่ในกรณีใดๆ จะตอ้งไม่เป็นกำรขยำยอำยใุบส ำคญั

แสดงสิทธิ หรือ กำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิ หรืออตัรำกำรใชสิ้ทธิ ยกเวน้กำรปรับสิทธิตำมเง่ือนไขกำร

ปรับสิทธิท่ีระบุไวใ้นขอ้ 3. และ ตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบักฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์รวม

ตลอดทั้งขอ้ก ำหนดตำมประกำศ ทจ.34/2551 

14. ผลบังคบัของข้อก ำหนดสิทธิและกฎหมำยทีใ่ช้บังคบั 

ขอ้ก ำหนดสิทธิฉบับน้ีจะมีผลใช้บังคบันับแต่วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิไปจนถึงและรวมวนัท่ีใช้สิทธิคร้ัง

สุดทำ้ย โดยขอ้ก ำหนดสิทธิน้ีจะใชบ้งัคบัและตีควำมตำมกฎหมำยไทย และหำกมีขอ้ควำมใดๆ ในขอ้ก ำหนดสิทธิน้ีขดัหรือ

แยง้กบักฎหมำยหรือประกำศใดๆ ท่ีมีผลใชบ้งัคบัตำมกฎหมำยกบัใบส ำคญัแสดงสิทธิ ให้ใชข้อ้ควำมตำมกฎหมำยหรือ

ประกำศดงักล่ำวบงัคบักบัใบส ำคญัแสดงสิทธิแทนขอ้ควำมของขอ้ก ำหนดสิทธิเฉพำะในส่วนท่ีขดัแยง้กนันั้น 

ผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

บริษัท เวร์ิคพอยท์ เอน็เทอร์เทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
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