
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อกาํหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสาํคัญแสดงสิทธิ 
และผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ 

บริษัท เซเว่น ยูทลิิตีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จาํกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (7UP-W4) 
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ข้อกาํหนดว่าด้วยสทิธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสาํคัญแสดงสทิธิ 
และผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ 

บริษัท เซเว่น ยูทลิติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จาํกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (7UP-W4) 

ใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท เซเวน่ ยทูิลตีิส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน) รุ่นท่ี 4 (“ใบสาํคัญแสดง

สทิธิ 7UP-W4”) ออกโดยบริษัท เซเวน่ ยทูิลตีิส์้ แอนด์ พาวเวอร์  จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”หรือ"ผู้ออกใบสาํคัญแสดง

สทิธิ") ตามมติท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2562 
 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 จะได้รับสิทธิตามท่ีได้กําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิ โดยผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิและ 
ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 จะต้องผูกพนัตามข้อกําหนดสิทธินีท้กุประการ และให้ถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 
7UP-W4 ได้รับทราบและเข้าใจข้อกําหนดต่างๆ ในข้อกําหนดสิทธิเป็นอย่างดีทกุประการแล้ว ทัง้นี ้ผู้ออกใบสําคญัแสดง
สิทธิจะจัดให้มีการเก็บรักษาสําเนาข้อกําหนดสิทธิไว้ ณ สํานักงานใหญ่ของผู้ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ เพ่ือให้ผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสทิธิ 7UP-W4 ขอตรวจสอบสําเนาข้อกําหนดสทิธิได้ในวนัและเวลาทําการของผู้ออกใบสําคญัแสดงสทิธิ 

คาํและขอ้ความต่างๆ ท่ีใชอ้ยูใ่นขอ้กาํหนดสิทธิใหมี้ความหมายดงัต่อไปน้ี 
คาํจาํกัดความ 

 “ข้อกาํหนดสิทธิ” หมายถึง ข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ ออกใบสําคัญแสดง
สิทธิและผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสําหรับใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 
ฉบบันี ้(รวมถงึท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

“บริษัทฯ” หรือ“ผู้ออกใบสาํคัญแสดงสทิธิ” หมายถงึ บริษัท เซเวน่ ยทูิลตีิส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

"ใบสาํคัญแสดงสทิธิ 7UP-W4" หมายถึง ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของ บริษัท เซเว่น 
ยทูิลิตีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) รุ่นท่ี 4 (7UP-W4) ชนิดระบุ
ช่ือผู้ ถือและโอนเปล่ียนมือได้ ท่ีจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้ นสามัญเดิมของ
บริษัทฯ 

“ใบแทนใบสาํคัญแสดงสทิธิ” หมายถึง ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพ่ือใช้แทนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้
หุ้นสามญัของบริษัท เซเวน่ ยทูิลตีิส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

"นายทะเบียนใบสาํคัญแสดงสทิธิ" หมายถงึ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

"ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธิ 7UP-W4 " หมายถงึ ผู้ทรงสทิธิในใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 และให้รวมถึงผู้ทรง
สทิธิในใบแทนใบสําคญัแสดงสทิธิ 7UP-W4 (แล้วแตก่รณี) 

"ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์" หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรือ
บุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีดําเนินกิจการรับฝากหลักทรัพย์ได้ตาม
กฎหมายซึง่เข้ารับทําหน้าท่ีแทน 

"วันที่ออกใบสําคัญแสดงสทิธิ" หมายถงึ วนัท่ี 9 สงิหาคม 2562 
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"วันใช้สทิธิ" หมายถึง วนัท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 สามารถใช้สิทธิซือ้
หุ้นสามญัของบริษัทฯ ได้ ตามรายละเอียดท่ีระบไุว้ในข้อ 1.8 

“วันทาํการ” 

 

 

“ระยะเวลาแจ้งความจาํนงในการใช้สทิธิ” 

วนัท่ีธนาคารพาณิชย์เปิดทําการตามปกติในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ใช่
วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันอ่ืนใดท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศให้เป็นวนัหยดุของธนาคารพาณิชย์ 

หมายถงึ ระยะเวลาท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 ซึง่ประสงค์จะ
ใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัของผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ จะต้องแจ้ง
ความจํานงในการใช้สิทธิในวนัทําการของบริษัทฯ ภายใน 5 วนัทําการ
ก่อนวันกําหนดการใช้สิทธิแต่ละครัง้ ยกเว้นการใช้สิทธิครัง้สุดท้าย
สามารถแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิภายใน 15 วันก่อนวัน
กําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย ตามรายละเอียดท่ีระบไุว้ในข้อ 1.7 

"วันใช้สทิธิคร้ังแรก" วันทําการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน  2563 ซึ่งตรงกับวันท่ี  30 
มิถนุายน 2563 ตามท่ีระบไุว้ในข้อท่ี 1.8 ของข้อกําหนดสทิธิ 

“วันใช้สทิธิคร้ังสุดท้าย” วนัท่ีใบสําคญัแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปีนับตัง้แต่วนัออกใบสําคญั
แสดงสิทธิซึ่งตรงกบัวนัท่ี 8 สิงหาคม 2565 ตามท่ีระบไุว้ในข้อท่ี 1.8 
ของข้อกําหนดสทิธิ 

‘ประกาศ ทจ.34/2551” ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุท่ี ทจ.34/2551 เร่ืองการขอ
อนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นท่ี
ออกใหม่ และหุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิ ลงวนัท่ี 15 
ธนัวาคม พ.ศ.2551 (รวมถงึท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

"สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต." หมายถึง  สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ” หมายถงึ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

"สมุดทะเบียนผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธิ" หมายถึง  สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึก
รายละเอียดเก่ียวกบัใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 และผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสิทธิ 7UP-W4 เช่น ช่ือและท่ีอยู่ของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 
7UP-W4  การโอน การจํานํา การอายดั การออกใบสําคญัแสดงสิทธิ 
7UP-W4 ใบใหม่  ตามหลักเกณฑ์ท่ี กําหนดในกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศของคณะกรรมการกํากบั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  หรือประกาศของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือประกาศของ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ีเก่ียวข้อง 
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"สทิธิในใบสาํคัญแสดงสทิธิ" หมายถึง สิทธิทัง้ปวงในใบสําคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ภายใต้
ข้อกําหนดสิทธินีแ้ละ/หรือภายใต้กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง (ถ้ามี) อนัรวมถึง 
(แต่ไม่จํากัดเฉพาะ) สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและสิทธิในการ
ลงคะแนนเสียงในการประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิ 7UP-W4 

 
1.  รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย 

 
1.1 ประเภทใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท เซเว่น ยูทิลิตีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) รุ่นท่ี 4 
(7UP-W4) ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือและโอนเปล่ียนมือได้ 

1.2 ลักษณะการเสนอขาย 

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท เซเว่น ยูทิลิตีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) รุ่นท่ี 4 
จํานวนไม่เกิน 605,919,620 หน่วย ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือและสามารถเปล่ียนมือได้ จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ ในอัตราส่วน 5 หุ้ นสามัญต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทฯ ได้กําหนดให้วันท่ี 10 
มิถนุายน  2562 เป็นวนัให้สิทธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) มีสิทธิในการจองซือ้ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น
สามญัของบริษัทฯ 

1.3 ราคาเสนอขายใบสาํคัญแสดงสทิธิ 7UP-W4  

หน่วยละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) 

1.4 สทิธิในการซือ้หุ้นสามัญ 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 จํานวน 1 หน่วย มีสิทธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น (ยกเว้น
กรณีมีการปรับสทิธิ) ท่ีราคาใช้สทิธิ ครัง้ท่ี 1 ราคา 0.50 บาทต่อหุ้น ครัง้ท่ี 2 ราคา 1.25 บาทต่อหุ้น และครัง้ท่ี 
3 ราคา 2.25 บาทตอ่หุ้น (โดยมีมลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้นเทา่กบั 1.00 บาท) เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเง่ือนไข
การปรับสิทธิ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีการปรับราคาใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 ต่อหน่วยภายหลงั 
 การปรับราคาใช้สิทธิจะไม่ต่ํากว่ามลูค่าท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ณ วนัใช้สิทธิท่ีเก่ียวข้อง การใช้
สทิธิแปลงสภาพแตล่ะครัง้สามารถใช้ได้บางสว่นหรือทัง้หมดได้ 

1.5 จาํนวนหุ้นที่ออกใหม่เพ่ือรองรับการใช้สทิธิ 

ท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2562 ได้อนุมติัสํารองหุ้นสามัญ
จํานวนไม่เกิน 605,919,620 หุ้น (มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ซึง่คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของจํานวนหุ้นท่ี
จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 

1.6 อายุใบสาํคัญแสดงสทิธิ 7UP-W4 

3 ปีนบัแต่วนัท่ีออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ7UP-W4 (ตัง้แต่วนัท่ี 9 สิงหาคม 2562 ถึง 8 สิงหาคม 
2565) 
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1.7 วันที่แจ้งความจาํนงการใช้สทิธิ 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 ท่ีประสงค์จะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความ
จํานงในการใช้สิทธิในวนัทําการของบริษัท ภายใน 5 วนัทําการก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิแต่ละครัง้ ยกเว้น
การใช้สิทธิครัง้สดุท้ายสามารถแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิภายใน 15 วนัก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้
สดุท้าย ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. (ต่อไปนีเ้รียกว่า “ระยะเวลาแจ้งความจาํนงในการใช้สิทธิ”) 
ในกรณีท่ีวนัแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิตรงกบัวนัหยดุทําการของธนาคารพาณิชย์และ/หรือนายทะเบียน
หลกัทรัพย์ ให้เล่ือนวนัแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิดงักลา่วเป็นวนัทําการสดุท้ายก่อนหน้าวนักําหนดใช้สิทธิ
ดงักลา่ว 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 จะต้องส่งใบแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิมายงับริษัทฯ ภายในเวลา   
15.30 น. ของวนัก่อนวนัใช้สิทธิ หากผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 รายใดต้องการสง่ใบแจ้งความจํานง
ในการใช้สิทธิด้วยตนเอง ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิดงักลา่วจะต้องติดต่อบริษัทฯ ในช่วงเวลา 9.00 -15.30 น. 
ในวนัทําการของบริษัทฯ (ยกเว้นวนัเสาร์ วนัอาทิตย์ และวนัหยดุราชการ) ในช่วงระยะเวลาแจ้งความจํานงใน
การใช้สทิธิ  

โดยบริษัทฯจะแจ้งผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ (SET LINK) ให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ
ทราบอย่างน้อย 5 วนัทําการก่อนระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิแต่ละครัง้ ยกเว้นการใช้สิทธิครัง้
สดุท้าย บริษัทจะแจ้งข่าวภายใน 14 วนัทําการในระบบเผยแพร่ข้อมลู (ระบบ SET LINK) ของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ และบริษัทฯ จะส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 ตามรายช่ือท่ี
ปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ณ วนัปิดสมดุทะเบียน เป็นการล่วงหน้าภายใน 5 วนั 
ทําการนบัแตว่นัปิดสมดุทะเบียน 

1.8 วันที่ใช้สทิธิ 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ในวนัทําการสดุท้ายของเดือนมิถุนายน ระหว่าง
เวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ตลอดอายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยกําหนดวนัใช้สิทธิวนัแรกคือ วนัองัคารท่ี 
30 มิถนุายน 2563 และวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้ายตรงกบัวนัท่ีใบสําคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 3 ปี นบัแต่วนัท่ีออก
ใบสําคญัแสดงสทิธิซึง่ตรงกบัวนัท่ี 8 สงิหาคม 2565 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะปิดสมดุทะเบียน 21 วนัก่อนวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้าย และตลาดหลกัทรัพย์ฯ จะขึน้เคร่ืองหมาย 
SP (ห้ามการซือ้ขาย) ล่วงหน้า 2 วนัทําการก่อนวนัปิดสมดุทะเบียน ในกรณีท่ีวนัปิดสมดุทะเบียนตรงกบั
วนัหยดุทําการ ให้เล่ือนวนัปิดสมดุทะเบียนเป็นวนัทําการก่อนหน้า 

ในการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย หากวันใช้สิทธิตรงกับวนัหยุดทําการของนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือ
วนัหยดุทําการของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ให้เล่ือนวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้ายเป็นวนัทําการก่อนหน้านัน้ 

ทัง้นีใ้บสําคญัแสดงสทิธินี ้ ไมมี่ข้อกําหนดให้บริษัทฯ เรียกใช้สทิธิแปลงสภาพก่อนระยะเวลาท่ีกําหนด 

1.9 นายทะเบียนใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั  
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
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โทรศพัท์: 02-009-9000 
โทรสาร: 02-009-9991 
E-mail: SETContactCenter@set.or.th 
 Website: http://www.set.or.th/tsd 

นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อการปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ซึ่งในสมดุ
ทะเบียนจะต้องประกอบด้วย ช่ือเต็ม สัญชาติและท่ีอยู่ของผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 และ
รายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะกําหนด ในกรณีข้อมลูไม่ตรงกนัจะถือว่าข้อมลูในสมดุทะเบียน 
ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นข้อมูลท่ีถูกต้อง ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 มีหน้าท่ีในการแจ้งการ
เปล่ียนแปลงหรือข้อผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบนัทึกสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ และนาย
ทะเบียนใบสําคญัแสดงสทิธิจะเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลาดดงักลา่ว 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนนายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยจะแจ้งให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 
7UP-W4 ทราบก่อนลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั 

1.10 วธีิการและสถานที่ตดิต่อในการใช้สทิธิ 

1.10.1 สถานท่ีติดตอ่ในการใช้สทิธิ 

ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
บริษัท เซเวน่ ยทูิลตีิส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน) 
ท่ีตัง้สํานักงานใหญ่ อาคารมหาชล, 73 ซอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระ
โขนง กรุงเทพมหานคร  
โทรศพัท์  0-2741-5700 
โทรสาร   0-2741-6878 
 
ทัง้นี ้ในกรณีท่ีบริษัทฯ มีการเปล่ียนแปลงสถานท่ีติดต่อในการใช้สิทธิ บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียด
ให้กับผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ (SET PORTAL) ตอ่ไป 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 สามารถขอรับใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ท่ี
บริษัทฯ ในระหว่างระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิแต่ละครัง้หรือระยะเวลาแจ้งความจํานง
ในการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 

ในกรณีท่ีใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 อยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 
7UP-W4 ท่ีต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งบริษัทหลกัทรัพย์ท่ีทําหน้าท่ีเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
(Broker) ของตน และกรอกแบบคําขอเพ่ือให้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 หรือใบแทน
ใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 ตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์ฯ กําหนด โดยบริษัทหลกัทรัพย์ดงักล่าวจะ
ดําเนินการแจ้งศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ เพ่ือขอให้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 หรือใบแทน
ใบสําคญัแสดงสทิธิ 7UP-W4 เพ่ือนําไปใช้เป็นหลกัฐานประกอบการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญักบับริษัทฯ 
เพ่ือดําเนินการใช้สทิธิตามท่ีระบไุว้ข้างต้น 
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1.10.2 ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 ท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ จะต้องปฏิบติัตาม
เง่ือนไขการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ โดยดําเนินการและส่งเอกสารดงัต่อไปนีใ้ห้แก่บริษัทฯ 
ตามสถานท่ีติดตอ่ข้างต้น 

(ก) ใบแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัท่ีได้กรอกข้อความถกูต้อง ชดัเจนและครบถ้วน
แล้วทกุรายการ พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือ หากผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 เป็นนิติบคุคล 
จะต้องลงนามโดยผู้ มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนัน้พร้อมประทบัตราสําคญัของบริษัท 
(ถ้ามี) 

(ข) ใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 หรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 ตามแบบท่ีตลาด
หลกัทรัพย์ฯ กําหนด ซึ่งมีจํานวนหน่วยของใบสําคญัแสดงสิทธิมากกว่าหรือเท่ากบัจํานวน
หน่วยของใบสําคญัแสดงสทิธิ 7UP-W4 ท่ีระบอุยูใ่นใบแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ 

(ค) ชําระเงินตามจํานวนในการใช้สิทธิท่ีระบุในใบแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญ 
โดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัจะต้องชําระเป็นเงินโอน เช็ค 
แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บได้
ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 2 วนัทําการนบัจากวนักําหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ และ
ขีดคร่อมสัง่จ่าย “บริษัท เซเว่น ยทูิลิตีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน)” หรือโอนเงินเข้า
บญัชีเงินฝากช่ือบญัชี “บริษัท เซเว่น ยทูิลิตีส์้ แอนด์ พาวเวอวร์ จํากดั (มหาชน) บญัชีเลขท่ี 
101-302109-1 ประเภทบญัชีเดินสะพดั ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) สาขาถนน
สาทร พร้อมนําส่งสําเนาใบนําฝากเงิน (Pay-in) ฉบบัจริงให้แก่บริษัทฯ และโปรดระบุช่ือ 
นามสกลุ และเบอร์โทรศพัท์ท่ีสามารถติดตอ่ได้ไว้ด้านหลงัเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ ตัว๋แลก
เงินธนาคาร หรือใบนําฝากเงิน 

ทัง้นี ้การใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัดงักล่าวจะสมบรูณ์ต่อเม่ือบริษัทฯ ได้เรียกเก็บเงินจํานวนดงักล่าวได้
แล้วเท่านัน้ หากบริษัทฯ เรียกเก็บเงินไม่ได้ตามจํานวนท่ีระบไุว้ในใบแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ 
ให้ถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 แสดงเจตนายกเลิก และให้ถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สทิธิ 7UP-W4 หมดสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสทิธิ 7UP-W4 ดงักลา่วอีกตอ่ไป 

(ง) หลกัฐานประกอบการใช้สทิธิ 

1) บคุคลสญัชาติไทย สําเนาบตัรประชาชนซึง่ยงัไม่หมดอาย ุพร้อมรับรองสําเนา
ถกูต้อง 

2) บคุคลตา่งด้าว สําเนาหนงัสือเดินทางซึง่ยงัไม่หมดอาย ุหรือสําเนาใบต่าง
ด้าวซึง่ยงัไมห่มดอาย ุพร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 

3) นิติบคุคลในประเทศ สําเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคลท่ีมีอายไุม่เกิน 6 เดือน หรือ
ภายในเวลาท่ีนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิกําหนด 
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง และเอกสารหลกัฐานของผู้ มี
อํานาจลงลายมือช่ือตาม 1) หรือ 2) พร้อมรับรองสําเนา
ถกูต้อง 
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4) นิติบคุคลตา่งประเทศ สําเนาเอกสารการจดทะเบียนนิติบคุคลรับรองโดย Notary 
Public สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของ
บริษัทฯ พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง และเอกสารหลกัฐาน
ของผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือตาม 2) พร้อมรับรองสําเนา
ถกูต้อง 

1.10.3 จํานวนหน่วยของใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 ท่ีจะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั ไม่ว่าในกรณีใดๆ ต้องไม่
ต่ํากว่า 100 หุ้นสามญั และจะต้องเป็นจํานวนเต็มเท่านัน้ แต่ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 
7UP-W4 มีสิทธิในการซือ้หุ้นต่ํากว่า 100 หุ้นสามญั จะต้องใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัในครัง้เดียว
ทัง้จํานวน โดยอตัราการใช้สิทธิเท่ากบัใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 หนึ่งหน่วยต่อหุ้นสามญัหนึ่ง
หุ้น เว้นแตก่รณีท่ีมีการปรับสทิธิตาม 1.11 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 จะเป็นผู้ รับภาระค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอ่ืนใด (ถ้ามี) ท่ีเกิดขึน้
อนัเน่ืองจากการใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิ 7UP-W4 เพ่ือซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ 

1.10.4 จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกเม่ือมีการใช้สิทธิ จะคํานวณโดยการนําจํานวนเงินในการใช้สิทธิซึ่งผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 ได้ชําระตามท่ีกลา่วข้างต้น หารด้วยราคาการใช้สิทธิในขณะท่ีมีการ
ใช้สิทธินัน้ โดยบริษัทฯ จะออกหุ้นสามญัเป็นจํานวนเต็มไม่เกินจํานวนหน่วยของใบสําคญัแสดง
สิทธิ 7UP-W4 คณูด้วยอตัราการใช้สิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออตัราการใช้สิทธิ
แล้ว ทําให้มีเศษเหลืออยู่จากการคํานวณดงักลา่ว บริษัทฯ จะไม่นําเศษดงักลา่วมาคิดคํานวณและ
จะชําระเงินท่ีเหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 โดยทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 30 วนันบัจากวนัใช้สทิธิโดยไมมี่ดอกเบีย้ 

1.10.5 หากบริษัทฯ ได้รับหลกัฐานประกอบการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 หรือใบสําคญั
แสดงสิทธิ 7UP-W4 ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกูต้อง หรือจํานวนเงินท่ีบริษัทฯ ได้รับชําระไม่ครบตาม
จํานวนท่ีระบุไว้ในใบแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญหรือบริษัทฯ ตรวจสอบได้ว่า
ข้อความท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 กรอกลงในใบแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้น
สามญันัน้ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 จะต้องทําการแก้ไขให้
ถูกต้องภายในระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ หากผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4       
ไม่ทําการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าการแจ้งความจํานงในการ     
ใช้สิทธิในครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และบริษัทฯ จะจัดส่งเงินท่ีได้รับ และใบสําคญั
แสดงสิทธิ 7UP-W4 คืนให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วนั
นบัจากวนัใช้สทิธิครัง้นัน้ๆ โดยไมมี่ดอกเบีย้ให้ไมว่า่ในกรณีใดๆ 

ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 ชําระจํานวนเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัทฯ มี
สิทธิท่ีจะดําเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไปนี ้ตามท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 เลือก
ไว้ในใบแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั 

(ก) ถือวา่การแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิในครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไมมี่การใช้สทิธิ หรือ 
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(ข) ถือว่าจํานวนหุ้นสามญัท่ีจองซือ้มีจํานวนเท่ากบัจํานวนท่ีจะได้รับตามจํานวนเงินในการใช้
สทิธิ ซึง่บริษัทฯ ได้รับชําระไว้จริงตามราคาการใช้สทิธิในขณะนัน้ หรือ 

(ค) ให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 ชําระเงินเพิ่มเติมตามจํานวนท่ีประสงค์จะใช้สิทธิให้
ครบถ้วนภายในระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิในครัง้นัน้ หากบริษัทฯ ไม่ได้รับเงิน
ครบตามจํานวนในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าการแจ้งความ
จํานงในการใช้สทิธิในครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไมมี่การใช้สทิธิ 

ในกรณีท่ีเป็นการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย ให้บริษัทฯ ดําเนินการตามข้อ (ข) เทา่นัน้ 

ในกรณีตามข้อ (ก) และ (ค) บริษัทฯ จะส่งเงินท่ีได้รับไว้และใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 หรือใบ
แทนใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 ซึง่บริษัทฯ ถือว่าไม่มีการใช้สิทธิดงักลา่วคืนให้แก่ผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสิทธิ 7UP-W4 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วนั นบัจากวนัใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบีย้ไม่
วา่ในกรณีใดๆ 

ในกรณีข้อ (ข) บริษัทฯ จะสง่มอบใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 สว่นท่ีเหลือ (ในกรณีนีบ้ริษัทฯ ถือ
ว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางส่วน) หรือใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 ใบใหม่ท่ีมีจํานวนเท่ากบัหน่วย
ของใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 ท่ีเหลือ คืนให้กับผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 ทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วนั นบัจากวนัใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบีย้ไม่ว่าในกรณีใดๆ อย่างไรก็
ตาม ใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 ท่ียงัไม่มีการใช้สิทธิดงักล่าว ยงัมีผลใช้ต่อไปจนถึงวนัใช้สิทธิ
ครัง้สดุท้าย ทัง้นี ้ใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 ท่ียงัไม่มีการใช้สิทธิดงักลา่ว จะหมดอายลุงเม่ือพ้น
วนัใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 

1.10.6 เม่ือผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 ท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ปฏิบติัตามเง่ือนไขการ
แจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัครบถ้วน กล่าวคือ ได้ส่งมอบทัง้ใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-
W4 (หรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4) ใบแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั และ
ชําระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัถกูต้องและครบถ้วนสมบรูณ์ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 จะไม่
สามารถเพิกถอนการใช้สทิธิได้ เว้นแตจ่ะได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษัทฯ 

1.10.7 เม่ือพ้นกําหนดวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้ายแล้ว หากผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 ยงัมิได้ปฏิบติัตาม
เง่ือนไขของการใช้สิทธิท่ีกําหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 นัน้ๆ สิน้
สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 จะใช้สิทธิไม่ได้อีกเม่ือพ้น
กําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย    

1.10.8 ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 สง่มอบใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นจํานวนมากกว่าจํานวน
ท่ีประสงค์จะใช้สิทธิ บริษัทฯ จะส่งใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 ใบใหม่ โดยมีจํานวนหน่วยของ
ใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 ท่ีเหลือ ให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 ดงักล่าว ทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วนันบัจากวนัใช้สิทธินัน้ๆ และจะยกเลิกใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-
W4 ใบเก่า 

1.10.9 บริษัทฯ จะย่ืนขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแล้วของบริษัทฯ ต่อกระทรวงพาณิชย์ตาม
จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกใหม่สําหรับการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ภายใน 14 วนันบัตัง้แต่วนัใช้สิทธิในแต่
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ละครัง้ และบริษัทฯ จะดําเนินการจดทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิ 7UP-W4 ท่ีได้ใช้สิทธินัน้ เป็น
ผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัทฯ ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นตามจํานวนหุ้นสามญัท่ีใช้สิทธิในครัง้นัน้ รวมทัง้
ดําเนินการขอจดทะเบียนหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 กับ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ไมช้่ากวา่ 30 วนันบัจากวนัใช้สทิธิแตล่ะครัง้ 

1.10.10 ในกรณีท่ีหุ้นสามญัท่ีสํารองไว้เพ่ือรองรับการใช้สิทธิมีไม่เพียงพอ บริษัทฯ จะดําเนินการชดใช้ค่า 
เสียหายท่ีเกิดขึน้ให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 ท่ีไม่สามารถใช้สิทธิได้ อย่างไรก็ตาม 
บริษัทฯ จะไมช่ดใช้คา่เสียหายให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 ท่ีไม่สามารถใช้สิทธิ ในกรณี
ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธินัน้เป็นคนต่างด้าวท่ีไม่สามารถใช้สิทธิเพราะถกูจํากดัสิทธิตามสดัสว่นการ
ถือหุ้นท่ีถือโดยคนตา่งด้าวท่ีระบใุนข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

1.10.11 การส่งมอบหุ้นสามญัท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 ได้รับจากการใช้สิทธิ ช่ือท่ีจะระบใุนใบ
หุ้นสามัญจะใช้ช่ือเดียวกับช่ือท่ีปรากฏอยู่ในใบแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญ โดย
บริษัทฯ จะจดัสง่ใบหุ้นไปยงัผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 ตามท่ีอยู่ท่ีได้ระบไุว้ในใบแจ้งความ
จํานงในการใช้สิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 15 วนัทําการ นบัจากวนัใช้สิทธิแต่ละ
ครัง้ อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ อาจตกลงกบัผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 ลว่งหน้าให้บริษัทฯ เก็บ
ใบหุ้นสามญันัน้ไว้ท่ีบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 หรือตวัแทนมารับไปด้วย
ตนเองก็ได้ โดยจะต้องดําเนินการตามท่ีทางบริษัทฯ กําหนด และสําหรับกรณีระบบไร้ใบหุ้ น 
(Scripless) บริษัทฯ จะดําเนินการภายใน 7 วนัทําการนบัจากวนัใช้สทิธิแตล่ะครัง้ 

1.11 เงื่อนไขการปรับสทิธิใบสาํคัญแสดงสทิธิ 7UP-W4  

1.11.1 บริษัทฯ ต้องดําเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือรักษาผล 
ประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม เม่ือเกิดเหตกุารณ์
ใดเหตกุารณ์หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้
(ก) เม่ือบริษัทฯ เปล่ียนแปลงมลูค่าท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทฯ อนัเป็นผลมาจากการรวม

หรือการแบง่แยกหุ้นสามญัท่ีได้ออกแล้วของบริษัทฯ  
(ข) เม่ือบริษัทฯ จ่ายปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  
(ค) เม่ือบริษัทฯ เสนอขายหุ้นท่ีออกใหมใ่ดๆ ในราคาท่ีต่ํากว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นท่ีคํานวณได้

ตามวิธีการท่ีใช้ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นนัน้หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขาย
หุ้นนัน้ 

(ง) เม่ือบริษัทฯ เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีออกใหม่โดยกําหนดราคา
หรือคํานวณราคาของหุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับหุ้นกู้ แปลงสภาพหรือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 
ดงักลา่ว ต่ํากวา่ร้อยละ 90 ของราคาหุ้นท่ีคํานวณตามวิธีท่ีใช้ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้น
กู้แปลงสภาพหรือใบสําคญัแสดงสิทธิฯ หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นกู้แปลง
สภาพหรือใบสําคญัแสดงสทิธิฯ นัน้ 

(จ) เม่ือบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอตัราร้อยละ 90 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้
ของบริษัทฯ สําหรับการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใดๆ สําหรับงบการเงินเฉพาะของ
บริษัทฯ ตลอดอายใุบสําคญัแสดงสทิธิ 7UP-W4 
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(ฉ) ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ใดๆ อันทําให้ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 เสียสิทธิและ
ผลประโยชน์ใดๆ อนัพงึได้ โดยท่ีเหตกุารณ์ใดๆ นัน้ไมไ่ด้กําหนดอยูใ่นข้อ (ก) ถงึ (จ) 

บริษัทฯ จะดําเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิ ซึ่งยงัคงทําให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สิทธิ 7UP-W4 ท่ีจะซือ้หุ้นได้รับสิทธิในการซือ้หุ้นรองรับไม่ด้อยไปกว่าสิทธิท่ีกําหนดในกรณีต่างๆ 
ดงักลา่วข้างต้นตามสตูรและวิธีการคํานวณดงัตอ่ไปนี ้

(ก) เม่ือบริษัทฯ เปล่ียนแปลงมลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทฯ อนัเป็นผลมาจากการรวม
หรือการแบง่แยกหุ้นสามญัท่ีได้ออกแล้วของบริษัทฯ 

 การเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีนับตัง้แต่วนัท่ีมี
การเปล่ียนแปลงมลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทฯ 

1. ราคาการใช้สทิธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้
 
  Price 1 =           Price 0[Par1] 

                                                               [Par0] 

2.   อตัราการใช้สทิธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้
  Ratio 1 = Ratio 0[Par0] 
                                                                   [Par1]            

โดยท่ี Price 1 คือ      ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง  
  Price 0  คือ      ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง  
 Ratio 1  คือ      อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง 
 Ratio 0  คือ      อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
 Par1  คือ      มลูคา่ท่ีตราไว้ใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง 
 Par0  คือ      มลูคา่ท่ีตราไว้เดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

 
(ข) เม่ือบริษัทฯ จ่ายปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  

 การเปล่ียนแปลงราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกท่ีผู้ ซือ้
หุ้นสามญัไมมี่สทิธิในการรับหุ้นปันผล (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพย์ฯขึน้เคร่ืองหมาย XD) 

1. ราคาการใช้สทิธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้
  Price 1 = Price 0[     A1     ] 

                 [ A1 + B1 ] 
 
2. อตัราการใช้สทิธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้

  Ratio 1 = Ratio 0[  A1 + B1  ] 
                 [    A1    ] 
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 โดยท่ี Price 1 คือ     ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง 
  Price 0 คือ     ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
  Ratio 1 คือ     อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง 
  Ratio 0 คือ     อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

 A1  คือ จํานวนหุ้นสามัญท่ีได้เรียกชําระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิด
สมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นสามญัเพ่ือสทิธิในการรับหุ้นปันผล   

  B1 คือ      จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกใหมใ่นรูปแบบของหุ้นสามญัปันผล 
  

(ค) เม่ือบริษัทฯ เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ใดๆ ในราคาท่ีต่ํากว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นท่ีคํานวณ
ได้ตามวิธีการท่ีใช้ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นนัน้หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอ
ขายหุ้นนัน้ 

การเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกท่ีผู้
ซือ้หุ้นสามญัจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัท่ีออกใหม่ (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ประกาศขึน้เคร่ืองหมาย XR) สําหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้ผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) 
และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญท่ีออกใหม่แก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไป 
และ/หรือ กรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั แล้วแตก่รณี 

“ราคาต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่” คํานวณได้จากจํานวนเงินทัง้สิน้ท่ีบริษัทฯ จะได้รับ
จากการเสนอขายหุ้นสามญั หารด้วยจํานวนหุ้นสามญัท่ีออกใหมท่ัง้หมด 

“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามญัของบริษัทฯ” หมายถึง ราคาตลาดตามท่ีคณะกรรมการ
บริษัทกําหนด เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาว่า การเสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ในครัง้นี ้
มีลกัษณะเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ในราคาต่ํา ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี
กําหนดไว้ในข้อ 2 (2) ประกาศของสํานกังาน ก.ล.ต. ท่ี สจ. 39/2551 เร่ืองการคํานวณราคา
เสนอขายหลกัทรัพย์และการกําหนดราคาตลาดเพ่ือการพิจารณาการเสนอขายหุ้นท่ีออก
ใหม่ในราคาต่ํา ลงวนัท่ี 24 ธันวาคม 2551 (รวมทัง้ท่ีจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนใน
อนาคต) 

ในกรณีท่ีไม่สามารถหา “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ”เน่ืองจากหุ้นสามัญของ
บริษัทฯ ไม่มีการซือ้ขายในช่วงเวลาดงักลา่ว บริษัทฯ จะทําการกําหนดราคายติุธรรมเพ่ือใช้
ในการคํานวณแทน 

อนึ่ง ในกรณีท่ีมีการเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่พร้อมกนัมากกว่าหนึ่งราคา ในการเสนอ
ขายในเง่ือนไขท่ีจะต้องจองซือ้ด้วยกัน ให้นําจํานวนหุ้ นและราคาเสนอขายทุกราคามา
คํานวณราคาเฉล่ียต่อหุ้ นของหุ้ นสามัญท่ีออกใหม่ แต่ในกรณีท่ีการเสนอขายพร้อมกัน
ดงักล่าวไม่อยู่ภายในเง่ือนไขท่ีจะต้องจองซือ้ด้วยกนั ให้นําจํานวนหุ้นและราคาเสนอขายท่ี
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ต่ํากวา่ร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ” มาคํานวณราคาเฉล่ียต่อหุ้น
ของหุ้นสามญัท่ีออกใหม ่

1. ราคาการใช้สทิธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้
  Price 1 = Price 0[ (A2x MP) + B2X ] 

       [ MP (A2 + B2)] 
 

2. อตัราการใช้สทิธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้
  Ratio 1 = Ratio 0[ MP (A2 + B2)] 

               [(A2 x MP) +B2X ] 
  
 โดยท่ี Price 1 คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง 
  Price 0 คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
  Ratio 1 คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง 
  Ratio 0 คือ อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
   MP คือ “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ”  
   A2 คือ จํานวนหุ้ นสามัญท่ีได้เรียกชําระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิด

สมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น เพ่ือสทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัท่ีออกใหม ่
กรณีเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือวนัก่อนวนั
แรกของการเสนอขายหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้ น
สามัญให้แก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไปและ/หรือกรณีเสนอ
ขายหุ้นสามญัให้แก่บคุคลในวงจํากดั แล้วแตก่รณี 

   B2 คือ จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ท่ีเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมและ/หรือ
เสนอขายแก่ประชาชนและนักลงทุนทัว่ไปและ/หรือกรณีเสนอ
ขายหุ้นสามญัให้แก่บคุคลในวงจํากดั แล้วแตก่รณี 

   B2X คือ จํานวนเงินท่ีจะได้รับภายหลงัจากการหกัค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จาก
การออกหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ท่ีมีการเสนอขายให้ผู้ ถือหุ้นเดิม
และ/หรือเสนอขายแก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไปและ/หรือ
กรณีเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่บคุคลในวงจํากดั แล้วแตก่รณี 

(ง) เม่ือบริษัทฯ เสนอขายหุ้นกู้ แปลงสภาพหรือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีออกใหม่โดยกําหนด
ราคาหรือคํานวณราคาของหุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับหุ้นกู้ แปลงสภาพหรือใบสําคญัแสดง
สิทธิฯดังกล่าว ต่ํากว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นท่ีคํานวณตามวิธีท่ีใช้ราคาตลาดในขณะ
เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสําคญัแสดงสิทธิฯ หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอ
ขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสําคญัแสดงสทิธิฯ นัน้ 
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การเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกท่ีผู้
ซือ้หุ้นสามญัจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้หลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ใดๆ ท่ีให้สิทธิแปลงสภาพ
เป็นหุ้ นสามัญหรือให้สิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญ (วันแรกท่ีตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศขึน้
เคร่ืองหมาย XR) สําหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้ผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ
วนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั
หรือให้สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัแก่ประชาชนและนกัลงทนุทัว่ไปและ/หรือกรณีเสนอขายให้แก่
บคุคลในวงจํากดั แล้วแตก่รณี 

 “ราคาตอ่หุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหมเ่พ่ือรองรับสทิธิ” คํานวณได้จากจํานวนเงินท่ีได้รับจาก
การออกหลกัทรัพย์ใดๆ ท่ีมีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญ 
รวมกบัเงินท่ีจะได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัหรือใช้สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั  
ถ้ามีการใช้สทิธิทัง้หมด หารด้วยจํานวนหุ้นทัง้สิน้ท่ีต้องออกใหมเ่พ่ือรองรับการใช้สทิธินัน้ 

 ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ และฐานของมลูค่าหุ้นท่ีตราไว้ ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบ
ให้มีความหมายเช่นเดียวกบั รายละเอียดในข้อ (ค) ข้างต้น 
 
1. ราคาการใช้สทิธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้

  Price 1 = Price 0[ (A3x MP)+B3X ] 
                            [ MP (A3 + B3) ] 

2. อตัราการใช้สทิธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้
  Ratio 1 = Ratio 0[MP (A3+B3)] 
             [ (A3x MP)+B3X ] 

 
โดยท่ี Price 1 คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง 
 Price 0 คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง  
 Ratio 1 คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง 
 Ratio 0 คือ อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
 MP       คือ “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ”  
 A3 คือ จํานวนหุ้นสามัญท่ีได้เรียกชําระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิด

สมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพ่ือการจองซือ้หลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ท่ีให้
สทิธิท่ีจะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัหรือให้สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั 
กรณีเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม และ/หรือ ก่อนวันแรกของ
ระยะเวลาการเสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ใดๆ ท่ีให้สิทธิท่ีจะ
แปลงสภาพเป็นหุ้ นสามัญหรือให้สิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญ ต่อ
ประชาชนและนกัลงทนุทัว่ไปและ/หรือบคุคลในวงจํากดั แล้วแต่
กรณี 
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 B3 คือ จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกใหมเ่พ่ือรองรับการใช้สิทธิของหลกัทรัพย์
ใดๆ ซึง่ให้สทิธิท่ีจะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัหรือให้สิทธิท่ีจะซือ้
หุ้นสามญั ท่ีจะเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมและ/หรือประชาชน
และนกัลงทนุทัว่ไปและ/หรือบคุคลในวงจํากดั แล้วแตก่รณี 

 B3X คือ จํานวนเงินท่ีบริษัทฯ จะได้รับภายหลงัจากการหกัค่าใช้จ่าย (ถ้า
มี) จากการออกหลกัทรัพย์ใดๆ ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพเป็นหุ้น
สามญัหรือให้สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั ท่ีเสนอขายให้ผู้ ถือหุ้นเดิม
และ/หรือเสนอขายแก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไปและ/หรือ
บุคคลในวงจํากดั แล้วแต่กรณี รวมกบัเงินท่ีจะได้รับจากการใช้
สทิธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัหรือซือ้หุ้นสามญั 

 
(จ) เม่ือบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอตัราร้อยละ 90 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้

ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ สําหรับการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใดๆ สําหรับ
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ตลอดอายใุบสําคญัแสดงสทิธิ 7UP-W4  

 การคํานวณอตัราร้อยละของเงินปันผลท่ีจ่ายให้กับผู้ ถือหุ้นให้คํานวณโดยนําเงินปันผลท่ี
จ่ายออกจริงในรอบระยะเวลาบญัชีในแต่ละปีดงักลา่ว รวมทัง้เงินปันผลระหว่างกาล (ถ้ามี)
หารด้วยกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของผลการดําเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีนัน้  
การเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกท่ีผู้
ซือ้หุ้ นสามัญไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผลนัน้ (วันแรกท่ีตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศขึน้
เคร่ืองหมาย XD)  

1. ราคาการใช้สทิธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้
  Price 1 = Price 0[ MP - (D - R)] 

                 [       MP      ] 

2. อตัราการใช้สทิธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้
   Ratio 1 = Ratio 0[        MP        ] 

                [ MP - (D - R) ] 
 
 โดยท่ี  Price 1 คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง 
    Price 0 คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
   Ratio 1 คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง 
   Ratio 0 คือ อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
   MP คือ   “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ”  
   D คือ เงินปันผลตอ่หุ้นท่ีจ่ายจริงแก่ผู้ ถือหุ้น 
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  R            คือ  เงินปันผลต่อหุ้นท่ีจ่ายหากนํากําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ใน
อตัราร้อยละ 90 มาคํานวณจากจํานวนหุ้นทัง้หมดท่ีมีสิทธิได้รับ
เงินปันผล 

 ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ และฐานของมลูค่าท่ีตราไว้ ซึง่จะใช้เปรียบเทียบให้ใช้
และมีความหมายเช่นเดียวกบั รายละเอียดในข้อ (ค) ข้างต้น     

 คําวา่ “วนัท่ีใช้ในการคํานวณ” หมายถงึ วนัแรกท่ีผู้ ซือ้หุ้นสามญัจะไมไ่ด้รับสทิธิในเงินปันผล 

(ฉ) ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ใดๆ อันทําให้ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 เสียสิทธิและ
ผลประโยชน์ใดๆ อนัพึงได้ โดยท่ีเหตุการณ์ใดๆ นัน้ ไม่ได้กําหนดอยู่ในข้อ (ก) ถึง (จ) ให้ 
บริษัทฯ หรือบริษัทฯ อาจแต่งตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ขึน้เพ่ือร่วมกนัพิจารณา
กําหนดการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิใหม่อย่างเป็นธรรม 
และไมทํ่าให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิ 7UP-W4 ได้รับผลประโยชน์ด้อยไปจากเดิม โดยให้ถือ
ว่าผลการพิจารณานัน้เป็นท่ีสุด และให้บริษัทฯ แจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบถึงรายละเอียดดงักลา่วด้วยภายใน 15 วนันบัจากวนัท่ีเกิดเหตกุารณ์ท่ีต้องทําให้ปรับ
สทิธิ 

1.11.2 ในการปรับสิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4  บริษัทฯ จะปรับสิทธิโดยการปรับราคาและอตัราการ
ใช้สิทธิ โดยไม่มีการปรับราคาใช้สิทธิควบคู่กับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับ
อตัราการใช้สิทธิ ทัง้นี ้บริษัทฯ จะจัดให้มีการออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมรองรับการเปล่ียนแปลงการใช้
สทิธิ เม่ือมีการดําเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิตามท่ีระบุ
ไว้ในข้อกําหนดสทิธิ 

1.11.3 การคํานวณการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึง (ฉ) เป็นอิสระต่อ
กัน และจะคํานวณการเปลี่ยนแปลงตามลําดับเหตุการณ์ต่างๆ ก่อนหลงัเปรียบเทียบกับ “ราคา
ตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ” สําหรับกรณีท่ีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้พร้อมกัน ให้คํานวณการ
เปล่ียนแปลงเรียงตามลําดบัดงันี ้คือ (ก) (จ) (ข) (ค) (ง) และ (ฉ) โดยในแต่ละลําดบัครัง้ท่ีคํานวณ
การเปล่ียนแปลง ให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 ตําแหน่งและอตัราการใช้สิทธิเป็น
ทศนิยม 5 ตําแหน่ง ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบ ให้ใช้และมี
ความหมายเช่นเดียวกบัรายละเอียดในข้อ (ค) ข้างต้น 

1.11.4 การคํานวณเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึง (ฉ) จะไม่มีการ
เปล่ียนแปลงซึ่งทําให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สงูขึน้และ/หรืออตัราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการ
รวมหุ้น ในกรณีท่ีหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิตามจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 ของการ
แสดงความจํานงการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ (ทศนิยม 5 ตําแหน่งของอตัราการใช้สิทธิใหม่หลงัการ
เปล่ียนแปลง) คํานวณออกมาเป็นเศษของหุ้น ให้ตดัเศษของหุ้นนัน้ทิง้ และหากราคาการใช้สิทธิ
หลงัการเปล่ียนแปลง (ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) คณูกบัจํานวนหุ้นสามญั ในการแสดงความจํานงการใช้
สทิธิในรอบนัน้คํานวณได้เป็นเศษของบาท ให้ตดัเศษของบาททิง้ 
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1.11.5 ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สทิธิจนเป็นผลทําให้ราคาการใช้สิทธิใหม่ท่ีคํานวณตามสตูร
มีราคาต่ํากว่ามลูค่าท่ีตราไว้ของหุ้นสามญั (Par Value) ของบริษัทฯ ให้ใช้มลูค่าท่ีตราไว้ของหุ้น
สามญัของบริษัทฯ เป็นราคาใช้สทิธิ และยงัใช้อตัราการใช้สทิธิตามท่ีกําหนดในข้อ (ก) ถึง (จ) ต่อไป 
แล้วแตก่รณี 

1.11.6 สถานภาพของใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 ท่ีอยู่ระหว่างวนัท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 
แสดงความจํานงใช้สิทธิ และวันก่อนท่ีกระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพ่ิมทุนชําระแล้วอัน
เน่ืองจากการใช้สิทธิ จะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกบัใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 ท่ียงัไม่ได้
แสดงความจํานงใช้สิทธิ และสถานภาพของใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 จะสิน้สดุลงในวนัท่ี
กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทนุชําระแล้วอนัเน่ืองมาจากการใช้สทิธินัน้ 

ในกรณีท่ีบริษัทฯ มีการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออตัราการใช้สิทธิในช่วงท่ีบริษัทฯ ยงัไม่ได้
ดําเนินการนําหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 ไปจดทะเบียนกบั
กระทรวงพาณิชย์  ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ท่ีได้ใช้สิทธิแล้วจะได้รับการปรับสิทธิ
ย้อนหลัง โดยบริษัทฯ จะออกหุ้ นสามัญใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 
โดยเร็วท่ีสดุตามจํานวนท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 สมควรจะได้รับหากราคาท่ีได้ปรับใหม่
นัน้มีผลบงัคบัใช้ โดยหุ้นสามญัส่วนท่ีเพิ่มใหม่อาจได้รับช้ากว่าหุ้นสามญัท่ีได้รับก่อนหน้านี ้แต่ไม่
เกิน 15 วนัทําการ นบัจากวนัท่ีมีการปรับสิทธิ (ในกรณีระบบใบหุ้น) และภายใน 7 วนัทําการนบั
จากวนัท่ีมีการปรับสทิธิ (ในกรณีระบบไร้ใบหุ้น)  

1.11.7 หุ้ นสามัญใหม่ท่ีเกิดจากการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ  7UP-W4 จะมีสิทธิและได้รับ
ผลประโยชน์อันพึงได้เหมือนหุ้นสามัญเดิมท่ีออกและเรียกชําระเต็มมูลค่าแล้วของบริษัทฯ ทุก
ประการ เม่ือกระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทนุชําระแล้วของบริษัทฯ  

1.11.8 การเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามเง่ือนไขท่ีได้กําหนดไว้ข้างต้น  
บริษัทฯ จะดําเนินการแจ้งผลการเปล่ียนแปลงโดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการคํานวณและเหตผุลท่ี
ต้องมีการเปล่ียนแปลงดงักล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพ่ือแจ้งราคาการใช้สิทธิและ
อตัราการใช้สิทธิท่ีกําหนดขึน้มาใหม่ รวมทัง้ข้อเท็จจริงโดยย่อของสาเหตท่ีุมีการปรับสิทธิ วิธีการ
คํานวณและวนัท่ีท่ีการปรับสิทธิดงักลา่วมีผลใช้บงัคบั โดยจะแจ้งภายใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัท่ีเกิด
เหตกุารณ์ และบริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรืออตัราการใช้
สิทธิผ่านส่ือการเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ฯ (SET LINK) โดยไม่ชกัช้าในวนัท่ีมีเหตกุารณ์
เกิดขึน้หรือก่อน 9.00 น. ของวนัท่ีอตัราและราคาใช้สทิธิมีผลบงัคบั 

 
1.12 การชดใช้ค่าเสียหายกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพ่ือรองรับการใช้สทิธิ 

บริษัทฯ จะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 กรณีท่ีบริษัทฯ ไม่สามารถจดัให้มีหุ้น
สามญัเพ่ือรองรับการใช้สทิธิ ตามรายละเอียดดงันี ้
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1.12.1 บริษัทฯ จะชดใช้ค่าเสียหายให้เฉพาะผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 ท่ีมาแจ้งความจํานงในการ
ใช้สิทธิในวนัใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถจดัให้มีหุ้นสามญัเพ่ือรองรับการใช้สิทธิได้ในแต่ละครัง้ 
ยกเว้นในกรณีท่ีกําหนดไว้ในข้อ 2.3 

1.12.2 การชดใช้ค่าเสียหายตามข้อ 1.12.1 บริษัทฯ จะชําระให้เป็นเช็คระบช่ืุอขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะ และ
จะจดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 วนันบัจากวนัใช้สทิธิ 

1.12.3 การคํานวณค่าเสียหายท่ีบริษัทฯ จะชดใช้ให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 ตามข้อ 1.12.1 มี
สตูรการคํานวณดงันี ้

 

คา่เสียหายตอ่ใบสําคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วย    =    B x [MP - Price 1] 

โดยท่ี B คือ จํานวนหุ้นสามญัท่ีไม่สามารถจดัให้มีและ/หรือเพิ่มขึน้ตามอตัราการ
ใช้สทิธิท่ีเปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้ตอ่ 1 หน่วย 

 MP คือ “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ” หมายถึง มลูค่าการซือ้ขาย
หุ้นสามญัทัง้หมดของบริษัทฯ หารด้วยจํานวนหุ้นสามญัของบริษัทฯ 
ท่ีทําการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในระหว่างระยะเวลา 7 
วนัทําการติดตอ่กนัก่อนวนัใช้สทิธิ 

 Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 หรือราคาการใช้
สิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ (หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิและ/
หรืออตัราการใช้สทิธิ ตามข้อ 1.11) 

 
1.13 มตอินุมัตกิารออกหุ้นสามัญเพ่ือรองรับการใช้สทิธิของใบสาํคัญแสดงสทิธิ 7UP-W4  

ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1/2562 ในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2562 มีมติอนมุติัการจดัสรรหุ้น
สามญัเพ่ือรองรับการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 ท่ีจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เป็น
จํานวนไม่เกิน 605,919,620 หุ้น (มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ซึง่คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของจํานวนหุ้นท่ี
จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 

1.14 การดาํเนินการหากมีหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สทิธิตามใบสาํคัญแสดงสทิธิ 7UP-W4  

หลงัจากใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 หมดอายลุง และยงัมีหุ้นสามญัท่ีเหลือจากการใช้สิทธิตามใบสําคญั
แสดงสิทธิคณะกรรมการบริษัทจะนําเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร ทัง้นีใ้ห้เป็นไป
ตามกฎหมาย 

ตลาดรองของใบสาํคัญแสดงสทิธิที่เสนอขาย 

บริษัทฯ จะนําใบสําคญัแสดงสทิธิ 7UP-W4 ท่ีออกในครัง้นี ้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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1.15 รายละเอียดเก่ียวกับหุ้นสามัญที่รองรับใบสาํคัญแสดงสทิธิ 7UP-W4  

1.15.1 ลกัษณะสําคญัของหุ้น 

จํานวนหุ้นท่ีรองรับการใช้สทิธิ 605,919,620 หุ้น 
สดัส่วนของจํานวนหุ้นท่ีรองรับการใช้สิทธิเม่ือเทียบกบัจํานวนหุ้นท่ี
จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 

ร้อยละ 20.00 

มลูคา่ท่ีตราไว้ตอ่หุ้น 1.00 บาท 
 

1.15.2 ตลาดรองของหุ้นสามญัท่ีรองรับใบสําคญัแสดงสทิธิ 

บริษัทฯ จะนําหุ้นสามญัท่ีได้จากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 30 วนันบัจากวนัใช้สิทธิ ทัง้นี ้เพ่ือให้หุ้นสามญัดงักลา่ว
สามารถทําการซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เช่นเดียวกับหุ้ นสามัญเดิมของ 
บริษัทฯ 

2. ข้อจาํกัดการโอนใบสาํคัญแสดงสทิธิ 7UP-W4 และข้อจาํกัดการโอนหุ้นสามัญที่เกดิจากการใช้สทิธิ 
 
2.1 ข้อจาํกัดการโอนใบสาํคัญแสดงสทิธิ 7UP-W4  

ใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 สามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจํากดั โดยบริษัทฯ จะไม่มีการปิดสมดุทะเบียน
ใบสําคญัแสดงสทิธิเพ่ือพกัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 เว้นแต่ในกรณีของการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย 
ซึง่บริษัทฯ จะปิดสมดุทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ 21 วนั ก่อนวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้าย หรือเป็นกรณีปิดสมดุ
ทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิเพ่ือกําหนดสิทธิของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 ท่ีจะเข้าร่วมประชมุผู้
ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ซึง่ในกรณีนีบ้ริษัทฯ จะปิดสมดุทะเบียนใบสําคญัแสดงสทิธิเป็นเวลาไม่เกิน 14 วนั 
ดงัมีรายละเอียดตามข้อ 4.1 

 
2.2 ข้อจาํกัดการโอนหุ้นสามัญ 

ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 11 ระบวุ่าหุ้นของบริษัทฯ สามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจํากดั เว้นแต่หุ้นของบริษัทท่ี
ถือโดยบคุคลท่ีมิได้มีสญัชาติไทยขณะใดขณะหนึ่ง ต้องมีจํานวนรวมกนัไม่เกินร้อยละ 49 ของจํานวนหุ้นท่ี
จําหน่ายได้ทัง้หมด การโอนหุ้นรายใดท่ีจะทําให้อตัราส่วนการถือหุ้นของบุคคลท่ีมิได้มีสญัชาติไทยของ
บริษัทฯ เกินอตัราสว่นข้างต้น บริษัทฯ มีสทิธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทฯ รายนัน้ได้ 

 
2.3 ข้อจาํกัดการใช้สทิธิตามใบสาํคัญแสดงสทิธิ 7UP-W4 ของบุคคลที่มใิช่สัญชาตไิทย 
 

2.3.1 บริษัทฯ จะไม่ออกหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ใช้สิทธิท่ีมิใช่สญัชาติไทยในกรณีท่ีการออกหุ้นดงักลา่วทําให้
สัดส่วนการถือหุ้ นของคนท่ีไม่ใช่สัญชาติไทยมีเกินกว่าร้อยละ  49.00 ของจํานวนหุ้ นท่ี
ออกจําหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัทฯ ตามท่ีระบใุนข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

 
2.3.2 หากข้อจํากัดในเร่ืองสัดส่วนการถือหุ้ นของบุคคลท่ีมิใช่สัญชาติไทยในบริษัทฯ ทําให้ผู้ ถือ

ใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 ท่ีมิใช่สญัชาติไทยท่ีได้ดําเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิ ไม่
สามารถใช้สิทธิได้ตามจํานวนท่ีระบุในใบแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิทัง้หมด บริษัทฯ จะคืน



19 
 

 

ใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 และเงินตามราคาใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยไม่มีดอกเบีย้ 
ให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 ท่ีไม่ใช่สญัชาติไทยดงักล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ภายใน 45 วนั นบัจากวนัใช้สทิธิในครัง้นัน้ๆ 

หากข้อจํากัดในเร่ืองสัดส่วนการถือหุ้ นของบุคคลท่ีมิใช่สัญชาติไทยในบริษัทฯ ทําให้ผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 ท่ีมิใช่สญัชาติไทยท่ีได้ดําเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิ ไม่
สามารถใช้สิทธิได้ตามจํานวนท่ีระบใุนใบแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิบางส่วน บริษัทฯ จะคืน
ใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 และเงินท่ีเหลือตามราคาใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ ในสว่นท่ี
ไม่สามารถใช้สิทธิได้ โดยไม่มีดอกเบีย้ ให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 ท่ีไม่ใช่สญัชาติ
ไทยดงักลา่วทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 45 วนั นบัจากวนัใช้สทิธิในครัง้นัน้ๆ 

 
2.3.3 ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิ 7UP-W4 ท่ีมิใช่สญัชาติไทยจะไมไ่ด้รับการชดเชยไม่ว่าในรูปแบบใดจาก

บริษัทฯ ในกรณีท่ีไม่สามารถใช้สิทธิได้โดยมีสาเหตมุาจากข้อจํากดัเร่ืองสดัส่วนการถือครองหุ้น
ของคนตา่งด้าวตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทฯ ดงัมีรายละเอียดตามข้อ 2.3.1 

3. ที่มาของการกาํหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย 

บริษัทฯ กําหนดราคาเสนอขายและราคาใช้สทิธิของใบสําคญัแสดงสทิธิในครัง้นี ้โดยคํานงึถงึความต้องการใช้เงิน
ของบริษัทฯ ประกอบกบัการคาดการณ์ราคาหลกัทรัพย์ในอนาคตท่ีคาดวา่จะมีการปรับตวัสงูขึน้ 

4. การประชุมผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธิ 7UP-W4  

การเรียก และ/หรือการประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิ 7UP-W4 ให้เป็นไปตามวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

4.1 บริษัทฯ ต้องเรียกประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิ 7UP-W4  หากมีเหตกุารณ์สําคญัท่ีอาจกระทบต่อสว่นได้
เสียของผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 อย่างเป็นนัยสําคญั หรือต่อความสามารถของบริษัทฯ ใน 
การปฏิบติัหน้าท่ีตามข้อกําหนดสิทธิ รวมทัง้มีสิทธิเรียกประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 ได้ ไม่ว่า
ในเวลาใดๆ เพ่ือแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อกําหนดสิทธิ หรือผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 จํานวนไม่น้อย
กว่า 25 ราย ซึ่งถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 รวมกนัแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยของ
ใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 ท่ียงัมิได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนัน้ อาจร่วมกันเข้าช่ือทําหนังสือขอให้บริษัทฯ 
ดําเนินการเรียกประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิ 7UP-W4 ได้ โดยบริษัทฯ จะต้องเรียกประชมุผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสิทธิ 7UP-W4 ภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 ดงักล่าวมีคําขอเป็น
หนงัสือให้บริษัทฯ เรียกประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีมีการจดัประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 
7UP-W4  บริษัทฯ จะทําการปิดสมดุทะเบียนเพ่ือกําหนดสิทธิของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 ใน
การเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดงักล่าวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วนัก่อน (และ
รวม) วนัประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิ 7UP-W4 

 4.2 ในการเรียกประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 ไม่ว่าจะเป็นการเรียกประชมุเน่ืองจากผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสิทธิ 7UP-W4 ร้องขอหรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เรียกประชุม ให้บริษัทฯ จัดทําหนังสือนัด
ประชมุซึ่งระบ ุสถานท่ี วนั เวลา ผู้ ท่ีขอให้เรียกประชมุและเร่ืองท่ีจะพิจารณาในท่ีประชมุ และจดัส่งให้ผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 แต่ละรายตามรายช่ือและท่ีอยู่ท่ีปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญั
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แสดงสิทธิ ในวนัปิดสมดุทะเบียนเพ่ือกําหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชุม 
(ไมน่บัวนัท่ีสง่หนงัสือเรียกประชมุและวนันดัประชมุ) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 

 4.3 ในการประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 นัน้ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 ซึ่งมีสิทธิเข้า
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนจะมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ โดยผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 ดงักล่าวจะต้องจดัทําหนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีนายทะเบียนใบสําคญั
แสดงสิทธิกําหนด และผู้ รับมอบฉันทะจะต้องย่ืนต้นฉบบัหนงัสือมอบฉันทะต่อประธานท่ีประชุมหรือผู้ ท่ี
ประธานท่ีประชมุมอบหมาย ก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมการประชมุ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 ท่ีมี
สทิธิออกเสียงในท่ีประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 หมายถึง ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิ 7UP-W4 ท่ี
ยงัมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางสว่นในขณะนัน้ โดยไม่รวมถึงผู้ ถือใบสําคญัสิทธิ 7UP-W4 คนใดท่ีมี
ส่วนได้เสียในข้อพิจารณาอนัใดซึ่งท่ีประชุมจะพิจารณาและลงมติ โดยห้ามมิให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 
7UP-W4 คนนัน้ออกเสียงลงคะแนนในข้อพิจารณาข้อนัน้ 

“ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 ท่ีมีสว่นได้เสีย” ตามข้อนี ้หมายถึง ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 
ท่ีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในเร่ืองท่ีท่ีประชมุจะพิจารณาลงมติ 

4.4 ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 มีคะแนนเสียงเท่ากบัจํานวนหน่วยของ
ใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 ท่ีถืออยู่ โดยใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 หนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง ผู้ เป็น
ประธานในท่ีประชมุไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกจากสิทธิท่ีตนมีอยู่ในฐานะเป็นผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สทิธิ 7UP-W4 

4.5 ในการประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 ท่ีจัดขึน้โดยบริษัทฯ ให้ประธานกรรมการบริษัท หรือ
บคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท ทําหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สทิธิ ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิ 7UP-W4 เป็นผู้จดัประชมุ ประธานในท่ีประชมุอาจจะมาจากบคุคล
ท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 ลงมติเห็นชอบคดัเลือก นอกเหนือไปจากประธานกรรมการบริษัทหรือ
บุคคลท่ีประธานกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยท่ีทัง้สองกรณี ประธานท่ีประชุมไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนนอกจากสทิธิท่ีตนมีอยูใ่นฐานะเป็นผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิ 7UP-W4 

4.6 องค์ประชมุในการประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 จะต้องประกอบด้วยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 
7UP-W4 และ/หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะมาประชมุไม่น้อยกว่า 25 ราย และถือใบสําคญัแสดงสิทธิรวมกนัได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจํานวนหน่วยทัง้หมดของใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 ซึ่งยงัไม่ได้ใช้สิทธิ จึงจะ
ครบเป็นองค์ประชมุ หากปรากฏวา่ เม่ือลว่งเวลานดัไปแล้ว 45 นาที ยงัมีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4
และ/หรือผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุ ให้ถือวา่การประชมุเป็นอนัระงบัไป หากการ
ประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 นัน้เป็นการเรียกนดัโดยมติคณะกรรมการบริษัท ให้นดัประชุม
ใหมภ่ายในระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 7 วนั แตไ่มเ่กิน 14 วนั นบัจากวนักําหนดประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ
ในครัง้แรก และให้บริษัทฯ ดําเนินการจดัสง่หนงัสือประชมุไปยงัผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 ทกุราย
ตามรายละเอียดและวิธีการท่ีระบไุว้ข้างต้น โดยในกรณีนี ้บริษัทฯ จะไม่ปิดสมดุทะเบียนใหม่ และให้ผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสทิธิ 7UP-W4 ท่ีมีสทิธิเข้าประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีได้ยกเลิกไป เพราะการขาดองค์
ประชมุ เป็นผู้ ท่ีมีสทิธิเข้าประชมุท่ีจดัใหมนี่ ้ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่มีข้อบงัคบัว่าจะต้องครบองค์ประชมุ 
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กล่าวคือ มีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิมาประชุมเท่าใดก็ถือว่าเป็นองค์ประชุม ทัง้นี ้สําหรับในกรณีท่ีผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสทิธิเป็นผู้ ร้องขอให้เรียกประชมุ จะไมมี่การเรียกประชมุใหม ่

4.7 มติท่ีประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนหน่วยทัง้หมดของใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 ซึง่ถือโดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 ซึง่มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

4.8 มติโดยชอบของท่ีประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 ท่ีเรียกประชมุ และดําเนินการประชมุโดยชอบ
มีผลบงัคบัใช้และผกูพนัผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 ทกุราย ไม่ว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4
นัน้จะได้เข้าร่วมประชมุด้วยหรือไมก็่ตาม 

4.9 บริษัทฯ จะดําเนินการจดัทําและบนัทึกรายงานการประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิและเก็บรักษาบนัทึก
ดังกล่าวไว้ท่ีสํานักงานใหญ่ของบริษัทฯ รายงานการประชุมท่ีได้ลงลายมือช่ือโดยประธานให้ถือเป็น
หลกัฐานอนัสมบูรณ์ของกิจการทัง้หลายท่ีได้ประชุมกนันัน้ และให้ถือว่าการประชมุ กิจการท่ีประชุมและ
มติทัง้หลายได้กระทําโดยถกูต้อง 

4.10 ในการประชุมผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 บริษัทฯ หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ หรือ
ผู้ เช่ียวชาญอิสระ (ถ้ามี) ของบริษัทฯ ท่ีมีความเก่ียวข้องกบัเร่ืองท่ีท่ีประชมุจะพิจารณา มีสิทธิท่ีจะเข้าร่วม
ประชุมผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 เพ่ือแสดงความคิดเห็นหรือให้คําอธิบายในท่ีประชุมผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสทิธิ 7UP-W4 ได้ 

4.11 บริษัทฯ จะเป็นผู้ออกคา่ใช้จ่ายในการประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิ 7UP-W4 

5. การแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อกาํหนดสทิธิตามใบสาํคัญแสดงสทิธิ 7UP-W4  

5.1 การแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อกําหนดสิทธินอกเหนือจากเหตุการณ์ดังต่อไปนี ้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก 
ผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ และท่ีประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

(ก) การแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อกําหนดสิทธิท่ีเก่ียวข้องกบัใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 ในประเด็นซึ่ง
เป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 หรือไม่ทําให้สิทธิประโยชน์ของผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสิทธิ 7UP-W4 ด้อยลง หรือเพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติหรือหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดใน
กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง กฎระเบียบ ข้อบงัคบั 
ประกาศ หรือคําสัง่ท่ีมีผลบงัคบัของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากบัตลาด
ทุน และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซึ่งมีผลใช้บังคับ หากได้รับความยินยอมจากผู้ออกใบสําคัญ
แสดงสทิธิ และได้แจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบแล้วหรือ 

(ข) การปรับสทิธิตามข้อ 1.11 

 5.2 ผู้ออกใบสําคญัแสดงสทิธิจะจดัสง่ข้อกําหนดสิทธิท่ีแก้ไขเปล่ียนแปลงให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4
นายทะเบียนของใบสําคญัแสดงสทิธิ และสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีมีการ
แก้ไขเปล่ียนแปลงข้อกําหนดสทิธิ 



22 
 

 

บริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิจะแจ้งให้ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ทราบถึงการ
เปล่ียนแปลงข้อกําหนดสิทธิผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ฯ (SET LINK) โดยทนัที
หลงัจากท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อกําหนดสิทธิ และจะต้องจัดส่งข้อกําหนดสิทธิท่ีแก้ไขเปล่ียนแปลง
ให้แก่ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ  7UP-W4 นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ  และสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนั นบัแตว่นัท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อกําหนดสทิธิ 

ทัง้นี ้การแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อกําหนดสิทธิไม่ว่าในกรณีใดๆ จะต้องไม่เป็นการขยายอายใุบสําคญัแสดง
สิทธิ 7UP-W4 หรือการเปล่ียนแปลงราคาหรืออตัราการใช้สิทธิ ยกเว้นการปรับสิทธิตามเง่ือนไขการปรับ
สิทธิท่ีระบุไว้ในข้อ 1.11 และต้องไม่ขดัหรือแย้งกบักฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวม 
ข้อกําหนดตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ.34/2551 หรือกฎเกณฑ์ใดๆ ของสํานักงาน 
ก.ล.ต. รวมทัง้ท่ีจะมีเพิ่มเติมภายหลงัท่ีบริษัทฯ ออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธิในครัง้นี ้

6. วธีิการส่งมอบหลักทรัพย์ 

บริษัทฯ ได้เปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์”) ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ให้แก่บริษัทฯ และให้บริการรับฝากหลกัทรัพย์ท่ีจองซือ้ในการออก
และเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 ในคราวนี ้กลา่วคือ ผู้ ท่ีได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 
สามารถใช้บริการของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์และเข้าสูร่ะบบการซือ้ขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ได้ทนัที 
ทัง้นี ้เพ่ือให้ระยะเวลาในการดําเนินการนําใบสําคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 เข้าจดทะเบียนซือ้ขายในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย/ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) สัน้ลง และเพ่ือให้ผู้ ท่ีได้รับการจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 7UP-W4 สามารถขายใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าวในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ตลาด
หลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ (mai) ได้ทนัทีท่ีตลาดหลกัทรัพย์ฯอนญุาตให้ใบสําคญัแสดงสทิธิ 7UP-W4 เร่ิมทําการซือ้ขาย
ได้ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย/ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ซึ่งต่างจากกรณีท่ีผู้ ท่ีได้รับการจดัสรร
ใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 จะขอรับใบสําคญัแสดงสิทธิ ซึ่งในกรณีนีผู้้ ท่ีได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ 
7UP-W4 จะไม่สามารถขายหลกัทรัพย์ได้ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย/ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 
จนกวา่จะได้รับใบสําคญัแสดงสทิธิ 

ผู้ ท่ีได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 สามารถเลือกให้บริษัทฯ ดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งใน 3 
กรณีดงันี ้

1. ในกรณีท่ีผู้ ได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสทิธิ 7UP-W4 ประสงค์จะใช้บริการของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(Scripless System) กล่าวคือประสงค์ท่ีจะฝากไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ซึ่งผู้ ท่ีได้รับการจดัสรร
ใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อยู่ กรณีนีน้ายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิของ
บริษัท คือ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะดําเนินการออกใบสําคญัแสดงสิทธิตามจํานวนท่ีได้รับการจดัสรรใน
ช่ือของ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพ่ือผู้ฝาก” และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะ
บนัทกึยอดบญัชีจํานวนหลกัทรัพย์ท่ีบริษัทหลกัทรัพย์นัน้ฝากหลกัทรัพย์อยู่ภายใน 7 วนัทําการ นบัแต่วนั
ปิดการจองซือ้หลกัทรัพย์ และจะออกหลกัฐานการรับฝากหลกัทรัพย์ให้แก่ผู้ ท่ีได้รับการจดัสรรใบสําคญั
แสดงสิทธิ 7UP-W4 ภายใน 15 วนัทําการนบัแต่วนัปิดการจองซือ้หลกัทรัพย์ ในขณะเดียวกนั บริษัท
หลกัทรัพย์นัน้ก็จะบนัทึกยอดบญัชีจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 ท่ีผู้ ได้รับการจดัสรรฝากไว้ ใน
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กรณีนี ้ผู้ ท่ีได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 จะสามารถขายหลกัทรัพย์ท่ีได้รับการจดัสรรใน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย/ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้ทนัทีท่ีตลาดหลกัทรัพย์ฯอนญุาต
ให้ใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 ทําการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย/ตลาดหลกัทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ (mai) ในกรณีท่ีผู้ ท่ีได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 เลือกให้บริษัทฯ ดําเนินการ
ตามข้อนี ้ช่ือของผู้ ท่ีได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 จะต้องตรงกบัช่ือเจ้าของบญัชีซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ท่ีผู้ ได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 จะฝากหลกัทรัพย์ไว้ในบญัชีของบริษัท
หลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนัน้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 
ให้แก่ผู้ ท่ีได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสทิธิ ดงัมีรายละเอียดตามข้อ 3. แทน 

2. ในกรณีท่ีผู้ ได้รับการจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 ไม่ประสงค์จะรับใบสําคญัแสดงสิทธิ แต่
ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยผู้ ได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 
ประสงค์ท่ีจะฝากหลักทรัพย์ไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขท่ี 600 บริษัทฯ จะ
ดําเนินการนําใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 ท่ีได้รับการจดัสรรฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และศนูย์
รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชีจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 ตามจํานวนท่ีผู้ ได้รับการ
จดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 แต่ละรายได้รับการจดัสรรไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ 
สมาชิกเลขท่ี 600 ภายใน 7 วนัทําการ นบัแต่วนัปิดการจองซือ้หลกัทรัพย์ และออกหลกัฐานการรับฝาก
หลกัทรัพย์ให้แก่ผู้ ได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 ภายใน 15 วนัทําการนบัจากวนัปิดการ
จองซือ้ ในกรณีนี ้ผู้ ท่ีได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 จะสามารถขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ี
ได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย/ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้ทนัทีท่ีตลาด
หลกัทรัพย์ฯอนุญาตให้ใบสําคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 เร่ิมทําการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย/ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และถ้าผู้ ท่ีได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 
รายใดต้องการถอนใบสําคญัแสดงสิทธิออกจากบญัชีผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 ผู้ ท่ีได้รับการ
จดัสรรรายนัน้สามารถติดต่อท่ีศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ซึง่จะมีค่าธรรมเนียมการถอนหลกัทรัพย์ตามอตัรา
ท่ีกําหนดโดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้การถอนใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 ท่ีฝากไว้ในบญัชีผู้ออก
หลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 จะต้องใช้เวลาในการดําเนินการ ดงันัน้ ผู้ ท่ีได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดง
สิทธิ 7UP-W4 ท่ีนําฝากในบญัชีดงักล่าวอาจจะไม่สามารถถอนหลกัทรัพย์ได้ทนัภายในวนัท่ีใบสําคญั
แสดงสิทธิ 7UP-W4 เร่ิมทําการซือ้ขายวนัแรกในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย/ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม 
เอ ไอ (mai) 

3. ในกรณีท่ีผู้ ได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 ประสงค์จะขอรับใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยให้
ออกใบสําคญัแสดงสทิธิในช่ือของผู้จองซือ้ (Scrip System) นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษัทฯ 
คือ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะทําการส่งมอบใบสําคญัแสดงสิทธิตามจํานวนท่ีได้รับการจดัสรรให้แก่ผู้ ท่ี
ได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 แต่ละราย ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามช่ือและท่ีอยู่ท่ีได้
ระบไุว้ในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ภายใน 15 วนัทําการนบัจากวนัปิดการจองซือ้หลกัทรัพย์ 
ในกรณีนี ้ผู้ ท่ีได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสทิธิ 7UP-W4 จะไม่สามารถขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีได้รับ
การจัดสรรในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย/ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้จนกว่าจะได้รับ
ใบสําคญัแสดงสิทธิ ซึ่งอาจจะได้รับภายหลงัจากท่ีใบสําคญัแสดงสิทธิ 7UP-W4 ได้รับอนมุติัจากตลาด
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