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เอกสารแนบ 1 

 
ข้อกาํหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ 

ของ 

ผู้ออกใบสาํคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

สาํหรับ 

ใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซื้ อหุ้นสามัญของ 

บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จาํกัด (มหาชน) คร้ังที่ 3 “SIMAT-W3”
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ข้อกาํหนดว่าดว้ยสทิธิและหน้าที ่

ของ 

ผู้ออกใบสาํคัญแสดงสทิธิและผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ

สาํหรับ 

“ใบสาํคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญของ 

บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จาํกัด (มหาชน) คร้ังที ่3” “SIMAT-W3” 

 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของ บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 3 (“ใบสาํคญัแสดงสิทธิ”) (SIMAT-W3) ออก

โดย บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จาํกัด (มหาชน) (“ผูอ้อกใบสาํคัญแสดงสิทธิ” หรือ “บริษัท”) ตามมติท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 

2558 เมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2558 ไดม้ีมติอนมุตัิใหบ้ริษัทฯ ออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิจาํนวนไม่เกิน 37,813,172 หน่วย ใหแ้ก่ผู้

ถือหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) โดยไม่คิดมลูค่า ในอตัราการจัดสรรท่ี 10 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หน่วย

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ทัง้นีผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะไดร้บัสิทธิตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ โดยบริษัทและผูถื้อใบสาํคญัแสดง

สิทธิจะต้องผูกพันตามข้อกาํหนดสิทธิทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิได้รับทราบและเข้าใจข้อกาํหนดต่างๆ ใน

ขอ้กาํหนดสิทธิเป็นอย่างดีแลว้ ทั้งนีบ้ริษัทจะจัดใหม้ีการเก็บรกัษาสาํเนาขอ้กาํหนดสิทธิไว ้ณ สาํนักงานใหญ่ของบริษัท เพ่ือใหผู้ถื้อ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิขอตรวจสอบสาํเนาขอ้กาํหนดสิทธิไดใ้นวนัและเวลาทาํการของบริษัท 

 

1. คาํจาํกัดความ 

คาํและขอ้ความต่าง ๆ ท่ีใชอ้ยู่ในขอ้กาํหนดสิทธิใหม้ีความหมายดงัต่อไปนี ้

(1) “ขอ้กาํหนดสิทธิ”  หมายถึง ขอ้กาํหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบสาํคญั

แสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของ บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 3 

(SIMAT-W3) ปี พ.ศ. 2558 ฉบบันีแ้ละท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติมภายหลงั 

(2) “ใบสาํคญัแสดงสิทธิ” หมายถึง ใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จํากัด 

(มหาชน) ครัง้ท่ี 3 (SIMAT-W3) ชนิดระบช่ืุอผูถื้อและสามารถโอนเปลี่ยนมือได ้

(3) “ใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิ” หมายถึง ใบท่ีไดอ้อกโดยบริษัท ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกัด เพื่อใชแ้ทน

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

(4) “ผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิ” หมายถึง บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) 

   หรือ “บริษัท” 

(5) “ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ” หมายถึง ผูท้รงสิทธิในใบสาํคัญแสดงสิทธิและ/หรือใบแทนใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีถูกตอ้ง

ตามกฎหมาย 

(6) “วนัทาํการ”  หมายถึง วนัท่ีธนาคารพาณิชยเ์ปิดทาํการตามปกติในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ใช่วนัเสารห์รือ

วนัอาทิตย ์

(7) “สาํนกังาน ก.ล.ต.” หมายถึง สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

(8) “ตลาดหลกัทรพัย”์ หมายถึง ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 



บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) 

  หนา้ 3 

  

2. รายละเอียดของใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทไดอ้อกและเสนอขายใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามัญของบริษัทจาํนวน 37,813,172 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของ

บริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) โดยไม่คิดมลูค่า ในอตัราการจัดสรรท่ี 10 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดง

สิทธิ ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 เมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2558 โดยมีรายละเอียดของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีเสนอขาย

ดงัต่อไปนี ้

ช่ือผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิ : บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทใบสาํคญัแสดงสิทธิ : ใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ไซแมท เทคโนโลยี 

จาํกดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 3 (SIMAT-W3) 

ชนิดใบสาํคญัแสดงสทิธิ :  ใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุช่ือผูถื้อและ

โอนเปลี่ยนมือได ้

วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ : วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2558 

วนัหมดอายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ : วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2568 

อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ : 10 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ  

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ : ไม่เกิน 37,813,172 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : หน่วยละ 0 บาท (ศนูยบ์าท) 

วิธีการเสนอขาย : เป็นการจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราการ

จดัสรรท่ี 10 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีมี

เศษทศนิยมใหปั้ดเศษทิง้  

จาํนวนหุน้ท่ีรองรบัการใชส้ิทธิตาม 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ :      ไม่เกิน 37,813,172 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งคิดเป็น

สดัส่วนเท่ากบัรอ้ยละ 20* ของหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัห้มดของบริษัทฯ 

จาํนวน 378,131,721 หุน้  

  * วิธีการคาํนวณสดัส่วนหุน้รองรบั (จากขอ้เท็จจริงทีว่่าบริษัทฯ จะออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ

จํานวน 2 ชุด (ใบสาํคญัแสดงสิทธิ SIMAT-W2 และใบสาํคญัแสดงสิทธิ SIMAT-W3) ใน

คราวเดียวกนั) 

 

จาํนวนหุน้รองรบัสาํหรบัการใชส้ิทธิ                       จาํนวนหุน้รองรบัสาํหรบัการใชส้ิทธิ 

ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ SIMAT-W2 ที่          +       ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ SIMAT-W3 ที่ 

ออกในครัง้นี ้                                                        ออกในครัง้นี ้

____________________________________________________________________ 

                            จาํนวนหุน้ที่จาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัห้มดของบริษัทฯ 

 

รอ้ยละ 20 = 37,813,172 +  37,813,172 

                            378,131,721 

 

 อตัราการใชส้ิทธิต่อหน่วย :  ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุน้สามญั 1 หุน้ (โดยอตัราการใชส้ิทธิ

อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลงัตามเงื่อนไขการปรบัสิทธิ) 
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ราคาการใชส้ิทธิ : ราคาการใชส้ิทธิของใบสาํคัญแสดงสิทธิจะเท่ากับ 30.00 บาท ต่อหุน้ 

(โดยราคาการใชส้ิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลงัตามเงื่อนไขการปรบั

สิทธิ) 

 

ระยะเวลาการใชส้ิทธิ : ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิได้ทุก

วันทาํการสุดทา้ยของเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม 

ภายหลงัจากวันท่ีออกใบสาํคัญแสดงสิทธิ จนครบอายุของใบสาํคัญ

แสดงสิทธิ (“วนักาํหนดการใชส้ิทธิ”) โดยวนักาํหนดการใชส้ิทธิครัง้แรก

ตรงกบัวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2558 (เน่ืองจากวนัท่ี 30-31 กรกฎาคม 2558 

เป็นวนัหยุดจึงเลื่อนเป็นวนัทาํการก่อนหนา้) และวนักาํหนดการใชส้ิทธิ

ครัง้สุดทา้ย คือ วันท่ีใบสาํคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 10 ปีนับจากวันท่ี

ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวันท่ี 19 พฤษภาคม 2568 โดยหาก

วันกําหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่ตรงกับวันทําการ ให้เลื่อนวัน

กาํหนดการใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ยดังกล่าวเป็นวันทาํการสุดทา้ยก่อนหนา้

แทน 

ระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชส้ิทธิ         :  ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงคท่ี์จะใชส้ิทธิในการซือ้หุน้สามญัของ

บริษัทฯ จะต้องแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซื ้อหุ้นสามัญตาม

ใบสําคัญแสดงสิทธิ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายใน

ระยะเวลา 5 วนัทาํการก่อนวนักาํหนดการใชส้ิทธิในแต่ละครัง้ ยกเวน้

การแสดงความจาํนงในการใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ย ใหแ้สดงความจาํนงใน

การใชส้ิทธิ ระหว่าง เวลา 8.30 น. ถึง 15.30น. ระยะเวลา 15 วนัก่อน

วนักาํหนดการใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ย 

ตลาดรองของใบสาํคญัแสดงสิทธิ : บริษัทจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยเ์อ็ม เอ ไอ 

ตลาดรองของหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชส้ิทธิ : บริษัทจะนาํหุน้สามัญท่ีเกิดจากการใชส้ิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ี

ออกและเสนอขายในครัง้นี ้เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรพัยเ์อ็ม เอ ไอ 

นายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนย์รับฝาก

หลกัทรพัย”์) 

3. การใช้สิทธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิ 

3.1 วนักาํหนดการใชส้ิทธิ 

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิไดทุ้กวันทาํการสดุทา้ยของเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม 

และตุลาคม ของแต่ละปี (วนักาํหนดใชส้ิทธิ) โดยวนักาํหนดใชส้ิทธิครัง้แรกจะตรงกับวันท่ี 29 กรกฎาคม 2558 (เน่ืองจากวนัท่ี 30-31 

กรกฎาคม 2558 เป็นวนัหยุดจึงเลื่อนเป็นวนัทาํการก่อนหนา้) (วนักาํหนดใชส้ิทธิครัง้แรก) และวนักาํหนดใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ยจะตรงกับ

วนัท่ีใบสาํคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 10 ปี ซึ่งตรงกับ19 พฤษภาคม 2568  ในกรณีท่ีวนัใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ยดงักล่าวตรงกับวนัหยุดทาํการ

ของบริษัท ใหเ้ลื่อนวนัใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ยเป็นวนัทาํการสดุทา้ยก่อนหนา้แทน  
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3.2 การแจง้ความจาํนงในการใชส้ิทธิ 

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีประสงคจ์ะใชส้ิทธิในการซือ้หุน้สามญัของบริษัทจะตอ้งแจง้ความจาํนงในการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัของ

บริษัทเฉพาะวนัจันทรถึ์งวนัศุกร ์ระหว่างเวลา 8.30 ถึง 15.30 ภายในระยะเวลา 5 วนัทาํการ ก่อนวนัใชส้ิทธิในแต่ละครัง้ (“ระยะเวลาการ

แจง้ความจาํนงในการใชส้ิทธิ”) ในกรณีท่ีวนัแจง้ความจาํนงในการใชส้ิทธิตรงกับวนัหยุดทาํการของธนาคารพาณิชยแ์ละ/หรอืนายทะเบียน

หลกัทรพัย ์ใหเ้ลื่อนวนัแจง้ความจาํนงในการใชส้ิทธิดงักล่าวเป็นวนัทาํการสดุทา้ยก่อนหนา้วนักาํหนดใชส้ิทธิครัง้ดงักล่าว ยกเวน้การแสดง

ความจาํนงในการใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ย ใหแ้สดงความจาํนงในการใชส้ิทธิภายในระยะเวลา 15 วนัก่อนวนัใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ย (“ระยะเวลาการ

แจง้ความจาํนงในการใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ย”)  

บริษัทจะไม่มีการปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ ยกเวน้การใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ยจะมีการปิดสมุดทะเบียนพกัการ

โอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ 21 วนัก่อนครบกาํหนดการใชส้ิทธิครัง้สุดทา้ย และตลาดหลกัทรพัยจ์ะทาํการขึน้เครื่องหมาย SP (หา้มซือ้ขาย) 

ล่วงหนา้ 2 วันทาํการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาํคัญแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีวันปิดสมุดทะเบียนดังกล่าวตรงกับวันหยุดของ

ตลาดหลกัทรพัย ์ใหเ้ลื่อนเป็นวนัทาํการถัดไป การแจง้ข่าวเก่ียวกับการใชส้ิทธิ ระยะเวลาการใชส้ิทธิ และระยะเวลาการแจง้ความจาํนงใน

การใชส้ิทธิบริษัทจะแจง้รายละเอียดดงักล่าวอย่างนอ้ย 5 วนัทาํการ ก่อนระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชส้ิทธิในแต่ละครัง้ ในระบบ

เผยแพรข่อ้มลูของตลาดหลกัทรพัย ์สาํหรบัการใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ย บริษัทจะสง่จดหมายลงทะเบียนถึงผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ตามรายช่ือ

ท่ีปรากฏในสมดุทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนครัง้สดุทา้ย   

3.3 นายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

62 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ชัน้ 7 

ถนนรชัดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท:์ 0-2229-2874 โทรสาร: 0-2654-5642 

Website: www.tsd.co.th 

นายทะเบียนของใบสาํคัญแสดงสิทธิ จะรบัผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบียนผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในสมุดทะเบียนจะตอ้ง

ประกอบดว้ย ช่ือและนามสกุล สัญชาติ และท่ีอยู่ของผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิ และรายละเอียดอื่นๆ ท่ีบริษัท ศูนยร์บัฝากหลักทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จาํกัด จะกาํหนดในกรณีท่ีขอ้มลูไม่ตรงกันจะถือว่าขอ้มลูท่ีปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็นขอ้มูลท่ี

ถูกตอ้ง ดังนั้น ผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิ มีหนา้ท่ีในการแจง้ขอเปลี่ยนแปลงขอ้มูล หรือแก้ไขขอ้ผิดพลาดในการลงบันทึกสมุดทะเบียน

ใบสาํคญัแสดงสิทธิต่อนายทะเบียนโดยตรง 

บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนนายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยจะแจง้การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดง

สิทธิทราบผ่านระบบเผยแพรข่อ้มลูของตลาดหลกัทรพัย ์ 

3.4 สถานท่ีติดต่อในการใชส้ิทธิ 

บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) 

เลขท่ี 123 ซอยฉลองกรุง 31  

นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั  

ถนนฉลองกรุง แขวงลาํปลาทิว  

เขตลาดกระบงั กทม.  10520 

โทรศพัท ์(02) 326 0999 

โทรสาร (02) 326 1014 
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3.5 ขัน้ตอนการใชส้ิทธิ 

3.5.1 ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีประสงคจ์ะใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัของบริษัทจะตอ้งปฏิบตัิตามเงื่อนไขการแจง้ความจาํนงใน

การใชสิทธิ โดยดาํเนินการและส่งเอกสารใหแ้ก่บริษัท ณ สถานท่ีติดต่อในการใชส้ิทธิ ดงัต่อไปนี ้

(ก)  ใบแจง้ความจาํนงการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัท่ีไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งชัดเจนและครบถว้นแลว้ทุกรายการพรอ้มลง

นามโดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ทัง้นี ้ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะสามารถขอรบัใบแจง้ความจาํนงการใชส้ิทธิซือ้ 

หุน้สามญัได ้ณ สถานท่ีติดต่อในการใชส้ิทธิในระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชส้ิทธิ หรือในระยะเวลาการ 

แจง้ความจาํนงในการใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ย หรือ Download ใบแจง้ความจาํนงการใชส้ิทธิไดท่ี้ www.simat.co.th 

(ข)   ใบสาํคญัแสดงสิทธิ หรือ ใบแทนใบสาํคัญแสดงสิทธิตามแบบท่ีตลาดหลักทรพัยก์าํหนด ท่ีระบุว่าผูถื้อใบสาํคญั

แสดงสิทธินัน้มีสิทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิตามจาํนวนท่ีระบอุยู่ในใบแจง้ความจาํนงการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญั  

ในกรณีของใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีอยู่ในระบบใบหุน้ ผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิสามารถใชใ้บสาํคัญแสดงสิทธิเป็น

หลกัฐานในการแจง้ความจาํนงในการใชส้ิทธิไดท้นัที  

ในกรณีของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีอยู่ในระบบไรใ้บหุน้ (Scripless) ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิตอ้งแจง้ความจาํนงและ

กรอกแบบคาํขอใหถ้อนใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิตามท่ีตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด โดยย่ืน 

ต่อบริษัทหลกัทรพัยท่ี์ทาํหนา้ท่ีเป็นนายหนา้ซือ้ขายหลักทรพัย ์(Broker) ของตน และบริษัทหลกัทรพัยด์งักล่าวจะ

ดาํเนินการแจง้บริษัท ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกัด เพื่อขอถอนใบสาํคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน

ใบสาํคญัแสดงสิทธิสาํหรบันาํมาใชเ้ป็นหลกัฐานในการแจง้ความจาํนงในการใชส้ิทธิ 

(ค)   ชาํระเงินค่าหุน้ครัง้เดียวเต็มตามจาํนวนในการใชส้ิทธิตามท่ีระบใุนใบแจง้ความจาํนงการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญั โดยผู้

ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีประสงคจ์ะใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัจะตอ้งชาํระเงินเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค ดร๊าฟท ์แคชเชียร์

เช็ค (หรือเช็คธนาคาร) ท่ีสามารถเรียกเก็บไดใ้นเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 2 วันทาํการ นับจากวันท่ีแจง้ความ

จาํนงในการใชส้ิทธิและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จาํกัด (มหาชน)” พรอ้มทั้งเขียนช่ือ 

นามสกุล ท่ีอยู่ และเบอรโ์ทรศัพทท่ี์ติดต่อไดไ้วด้า้นหลัง เช็ค ดร๊าฟท ์หรือ แคชเชียรเ์ช็คดังกล่าว หรือโอนเงินสด 

เขา้บัญชีเงินฝากช่ือบัญชี “บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จาํกัด (มหาชน)” เลขท่ีบัญชี 036-1-047001 ประเภทบัญชี

กระแสรายวัน ธนาคาร กสิกรไทย  สาขาลาดกระบัง พรอ้มนาํส่งสาํเนาใบนาํฝากเงิน (Payin Slip) และเขียน ช่ือ 

นามสกุล ท่ีอยู่ และเบอรโ์ทรศัพทท่ี์ติดต่อไดไ้วด้้านหลัง ทั้งนี ้การใชส้ิทธิซือ้หุน้สามัญจะ สมบูรณต์่อเมื่อบริษัท

สามารถเรียกเก็บเงินจาํนวนดงักล่าวไดแ้ลว้เท่านัน้ หากเรียกเก็บเงินไม่ไดด้ว้ยเหตุใดๆ ท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ตอ้งรบัผิดชอบ ใหถื้อว่าผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวแสดงเจตนายกเลิกและบริษัทตกลงใหถื้อเป็นการยกเลิก

การขอใชส้ิทธิในครัง้นั้น ทัง้นี ้บริษัทจะส่งใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิพรอ้มกับเช็คท่ีเรียก

เก็บเงินไม่ไดค้ืนใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 14 วนัทาํการนับจากวนักาํหนดการ

ใชส้ิทธิในแต่ละครัง้ ทัง้นี ้จะไม่มีการคาํนวณดอกเบีย้ใหไ้ม่ว่าในกรณีใดๆ อย่างไรก็ตาม ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ยงัคงสามารถใชส้ิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิไดใ้นคราวต่อไป เวน้แต่การใชส้ิทธิในครัง้นั้นจะเป็นการใชส้ิทธิครัง้

สุดทา้ยใหถื้อว่าหมดสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญตามใบสาํคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคัญแสดงสิทธิดังกล่าวอีก

ต่อไป 

(ง)  หลกัฐานประกอบการจองซือ้ตามประเภทของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ดงันี ้

(1) บคุคลสญัชาติไทย  :  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนพรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

(2) บคุคลต่างดา้ว :  สาํเนาหนงัสือเดินทาง พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

(3) นิติบคุคลในประเทศ  : ส ําเนาหนังสือรับรองบริษัท ซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนักาํหนดการใชส้ิทธิพรอ้ม

รบัรองสาํเนาถูกตอ้ง โดยผูม้ีอาํนาจลงนามและประทบัตราสาํคญัของ       
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นิติบคุคล (ถา้มี) และแนบเอกสารหลกัฐานของผูม้ีอาํนาจลงลายมือช่ือ

ตาม (1) หร ือ (2) แลว้แต่กรณี พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

(4) นิติบคุคลต่างประเทศ : สาํเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัทรับรองโดย Notary Public หรือ

หน่วยราชการท่ีมีอาํนาจไมเ่กิน 6 เดือน พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้งและ

เอกสารหลกัฐานของผูม้ีอาํนาจลงลายมือช่ือตาม (1) หรือ (2) แลว้แต่

กรณี พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

(จ)   จาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีขอใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัจะตอ้งเป็นจาํนวนเต็มเท่านัน้ โดยอตัราการใชส้ิทธิ 

เท่ากบัใบสาํคญัแสดงสิทธิหน่ึงหน่วยต่อหน่ึงหุน้สามญั เวน้แต่จะมีการปรบัสิทธิ 

(ฉ)   ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะตอ้งใชส้ิทธิในการซือ้หุน้สามญัไมต่ ํ่ากว่า 100 หุน้ หรือทวีคณูของ 100 หุน้ ยกเวน้กรณีท่ี

ใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวมีเศษหรือเป็นกรณีการใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ยอย่างไรก็ตามในกรณีท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดง

สิทธิท่ีมีสิทธิในการซือ้หุน้สามญัตํ่ากว่า 100 หุน้ จะตอ้งใชส้ิทธิในการซือ้หุน้สามญัในครัง้เดียวทัง้จาํนวน 

3.5.2 เงื่อนไขเพิ่มเติมส่วนท่ีเก่ียวกบัการใชส้ิทธิของบคุคลท่ีไม่ใช่สญัชาติไทย 

(ก)   บุคคลท่ีไม่ใช่สญัชาติไทยจะสามารถใชส้ิทธิในการซือ้หุน้สามญัใหม่ทัง้หมดหรือบางส่วนได ้ก็ต่อเมื่อการใชส้ิทธิซือ้ 

หุน้สามญันัน้ไมท่าํใหข้ดัต่อขอ้บงัคบัของบริษัทเก่ียวกบัสิทธิการถือหุน้ของบคุคลท่ีไม่ใช่สญัชาติไทย 

(ข)   หากมีจาํนวนใบสาํคัญแสดงสิทธิและหรือใบแทนใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีรอการใช้สิทธิ ณ วันใช้สิทธิ รวมกันมี

มากกว่าจาํนวนหุน้สามญัท่ีอนญุาตใหซื้อ้ไดโ้ดยไมข่ดัต่อขอ้จาํกดัการโอนหุน้เรื่องสดัส่วนการถือครองหุน้ของบุคคล

ท่ีมิใช่สญัชาติไทย บริษัทจะดาํเนินการใหผู้ท่ี้มใิช่สญัชาติไทยไดใ้ชส้ิทธิตามลาํดบัการแจง้ความจาํนงในการใชส้ิทธิ

ท่ีครบถว้นสมบรูณต์ามท่ีกาํหนดในขัน้ตอนและเงื่อนไขการใชส้ิทธิ 

(ค)   บริษัทจะคืนใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิในส่วนท่ีไมส่ามารถใชส้ิทธิและเงินท่ีเหลือใหแ้ก่ผูถื้อ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีไมใ่ช่สญัชาติไทยดงักล่าวทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 14 วนัทาํการนบัจากวนักาํหนดการ

ใชส้ิทธิในครัง้นัน้ๆ โดยไม่มีดอกเบีย้ 

(ง)   หากผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไม่สามารถใชส้ิทธิไดใ้นการใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ยเน่ืองจากขอ้จาํกัดเก่ียวกับการถือครอง

หุ้นของผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิใหถื้อว่าใบสาํคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีนาํมาใช้สิทธิซือ้ 

หุน้สามญันัน้หมดอายุลง โดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีมิใช่สญัชาติ ไทยดงักล่าวไม่มีสิทธิเรียกรอ้งค่าเสียหายใดๆ 

ต่อบริษัท และบริษัทจะไมด่าํเนินการชดใชค้่าเสียหายท่ีเกิดขึน้ทัง้สิน้ 

3.5.3 ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด (ถา้มี) ตามบทบญัญัติแห่งประมวล

รษัฎากร หรือขอ้บงัคบั หรือกฎหมายต่าง ๆ ท่ีใชบ้งัคบัในการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

3.5.4 จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกใหเ้มื่อมีการใชส้ิทธินัน้ จะคาํนวณโดยการนาํจาํนวนเงินในการใชส้ิทธิซึ่งผูถื้อใบสาํคญัแสดง

สิทธิได ้ ชาํระตามท่ีกล่าวขา้งตน้  หารดว้ยราคาการใชส้ิทธิในขณะท่ีมีการใชส้ิทธินัน้ โดยบริษัทจะออกหุน้สามญั 

เป็นจาํนวนเต็มไมเ่กินจาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิคณูดว้ยอตัราการใชส้ิทธิ 

หากมีการปรบัราคาการใชส้ิทธิ และ/หรืออตัราการใชส้ิทธิ แลว้ทาํใหม้ีเศษเหลืออยูจ่ากการคาํนวณดงักล่าว บริษัทจะ

ไมน่าํเศษดงักล่าวมาคิดคาํนวณและจะชาํระเงินท่ีเหลือจากการใชส้ิทธิดงักล่าวคืนใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทาง

ไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 14 วนัทาํการ นบัจากวนักาํหนดการใชส้ิทธิแต่ละครัง้โดยไมม่ีดอกเบีย้ 

3.5.5 หากบริษัทไดร้บัหลกัฐานใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิไมค่รบตามจาํนวนท่ีระบไุวใ้นใบแจง้

ความจาํนงการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญั หรือบริษัทตรวจสอบไดว่้าขอ้ความท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิกรอกลงในใบแจง้

ความจาํนงการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญันัน้ไมค่รบถว้น หรือไมถ่กูตอ้ง หรือปิดอากรแสตมป์ไม่ครบถว้นถกูตอ้งตาม



บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) 

  หนา้ 8 

ขอ้บงัคบัหรือกฎหมายต่างๆ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะตอ้งทาํการแกไ้ขเพื่อใหเ้ป็นไปตามขัน้ตอนและเงื่อนไขการใช้

สิทธิภายในกาํหนดการใชส้ิทธิครัง้นัน้ๆ มิฉะนัน้แลว้บริษัทจะถือว่าการแจง้ความจาํนงในการใชส้ิทธิในครัง้นัน้สิน้

สภาพลงโดยไมม่ีการใชส้ิทธิ และบริษัทจะจดัส่งเงินท่ีไดร้บัและใบสาํคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิ

คืนใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 14 วนัทาํการ นับจากวนักาํหนดการใชส้ิทธิโดยไม่

มีดอกเบีย้ใหไ้ม่ว่าในกรณีใด อย่างไรก็ดี ใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ียงัไมม่ีการใชส้ิทธิ

ดงักลา่วขา้งตน้ยงัมีผลใชส้ิทธิต่อไปจนถึงวนักาํหนดใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ย 

3.5.6 ในกรณีท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิชาํระเงินในการใชส้ิทธิไม่ครบถว้น บริษัทมีสิทธิจะดาํเนินการประการหน่ึงประการ

ใดต่อไปนี ้ตามท่ีบริษัทเห็นสมควร 

(ก)  ถือว่าการแจง้ความจาํนงในการใชส้ิทธิในครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไมม่ีการใชส้ิทธิ หรือ 

(ข)   ถือว่าจาํนวนหุน้สามญัท่ีจองซือ้มีจาํนวนเท่ากับจาํนวนท่ีจะไดร้บัตามจาํนวนเงินในการใชส้ิทธิซึ่งบริษัทไดร้บัชาํระ

ไวจ้ริงตามราคาการใชส้ิทธิในขณะนัน้ หรือ 

(ค)   ใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิชาํระเงินเพ่ิมเติมตามจาํนวนท่ีประสงคจ์ะใชส้ิทธิใหค้รบถ้วนภายในวันกาํหนดใชส้ิทธิ 

หากบริษัทไม่ไดร้บัเงินครบตามจาํนวนในการใชส้ิทธิภายในระยะเวลาดงักล่าว บริษัทจะถือว่าการแจง้ความจาํนง

ในการใชส้ิทธิในครัง้นั้นสิน้สภาพลงโดยไม่มีการใชส้ิทธิ เวน้แต่เป็นการใชส้ิทธิครัง้สุดทา้ยบริษัทมีสิทธิท่ีจะเลือก

ดาํเนินการตามขอ้ (ข) กล่าวคือบริษัทจะถือว่าจาํนวนหุ้นสามัญท่ีจองซือ้มีจาํนวนเท่ากับจาํนวนท่ีจะไดร้ับตาม

จาํนวนเงินในการใชส้ิทธิ ซึ่งบริษัทไดร้บัชาํระไวจ้ริงตามราคาการใชส้ิทธิในขณะนัน้ 

ในกรณีตาม (ก) และ (ค) ขา้งตน้  บริษัทจะส่งเงินท่ีไดร้บัไวแ้ละใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิซึ่งบริษัท

ถือว่าไม่มีการใชส้ิทธิดงักล่าวคืนใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 14 วนัทาํการ นับจากวนักาํหนดการใช้

สิทธิโดยไมม่ีดอกเบีย้ ส่วนในกรณี (ข) ขา้งตน้  บริษัทจะส่งมอบใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือในกรณีท่ี

บริษัทถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางส่วนคืนใหก้ับผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันทาํการนับจากวัน

กาํหนดการใชส้ิทธิ ใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่มีการใชส้ิทธิดงักล่าวยงัมีผลใชส้ิทธิต่อไปจนถึงวนักาํหนด

ใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ย 

3.5.7 เมื่อผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีประสงคจ์ะใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญั ไดป้ฏิบตัิตามเงื่อนไขการแจง้ความจาํนงการใช ้ สิทธิ

ซือ้หุน้สามญักล่าวคือไดส้่งมอบทัง้ใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิ ใบแจง้ความจาํนงการใช้

สิทธิซือ้หุน้สามญั และชาํระเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัถกูตอ้งครบถว้นสมบรูณ ์ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะไมส่ามารถ

เพิกถอนการใชส้ิทธิได ้เวน้แต่จะไดร้บัความยินยอมเป็นหนงัสือจากบริษัท 

3.5.8 ในกรณีท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิส่งมอบใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็นจาํนวนมากกว่า

จาํนวนท่ีประสงคจ์ะใชส้ิทธิ หากใบสาํคญัแสดงสิทธินัน้อยูใ่นระบบใบหุน้ บริษัทจะส่งใบสาํคญัแสดงสิทธิใบใหม่ 

โดยมีจาํนวนของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีลดลงใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 

14 วนัทาํการ นบัจากวนักาํหนดการใชส้ิทธินัน้ๆ และจะทาํการยกเลิกใบสาํคญัแสดงสิทธิใบเก่า หรือหากเป็น

ใบสาํคญัแสดงสิทธิในระบบไรใ้บหุน้ (Scripless System) บริษัทจะทาํการส่งมอบใบสาํคญัแสดงสิทธิจาํนวน

ดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิโดยผ่านบญัชีฝากหลกัทรพัยท่ี์บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ (ประเทศไทย) 

จาํกดั ภายใน 14 วนัทาํการ นบัจากวนักาํหนดการใชส้ิทธินัน้ๆ ทัง้นี ้ ตามวิธีการท่ีไดร้ะบมุาในแบบแจง้ความจาํนง

การใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญั 

3.5.9 ในกรณีท่ีบริษัทตอ้งส่งใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิ รวมทัง้การส่งเงินท่ีไดร้บัไวจ้ากผูถื้อ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือเงินท่ีเหลือจากการใชส้ิทธิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ บริษัทจะดาํเนินการ

จดัส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตามช่ือและท่ีอยูท่ี่ปรากฏในใบแจง้ความจาํนงการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญั โดยบริษัทจะ
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ไมร่บัผิดชอบในความสญูหายหรือเสียหายใดๆ ท่ีอาจเกิดขึน้เน่ืองจากการส่งดงักล่าว อย่างไรก็ตาม ผูถื้อใบสาํคญั

แสดงสิทธิอาจตกลงกับบริษัทท่ีจะมารบัไปดว้ยตนเองก็ได ้ โดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิตอ้งระบมุาในใบแจง้ความ

จาํนงการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัในแต่ละครัง้ดว้ย 

3.5.10 บริษัทจะแจง้รายช่ือผูถื้อหุน้สามญัใหมท่ี่มาจากการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิต่อบริษัท ศนูยร์บัฝาก

หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ในฐานะนายทะเบียนหุน้สามญัของบริษัท และจะนาํรายช่ือดงักล่าวไปจดทะเบียน

กบักระทรวงพาณิชย ์ เป็นผูถื้อ  หุน้สามญัของบริษัทในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ตามจาํนวนหุน้สามญัท่ีคาํนวณไดจ้าก

การใชส้ิทธิในคราวนัน้ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัใชส้ิทธิแต่ละครัง้ 

3.5.11 ในการออกและส่งมอบหุน้สามญัท่ีออกใหม่นัน้ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิอาจเลือกวิธีการรบัมอบหุน้สามญัวิธีการใด

วิธีการหน่ึงดงัต่อไปนี ้โดยจะตอ้งระบมุาในใบแจง้ความจาํนงการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัดว้ย 

(ก)   ในกรณีท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิประสงคท่ี์จะฝากหุน้สามญัไวใ้นบญัชีของบริษัทหลกัทรพัยซ์ึ่งผูถื้อใบสาํคญัแสดง

สิทธิมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยอ์ยู ่กรณีนีผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิตอ้งระบช่ืุอบริษัทหลกัทรพัยเ์ลขท่ีสมาชิก (Broker) 

และเลขท่ีบัญชีซือ้ขายหลักทรพัยข์องผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิใหถู้กตอ้งในใบแจง้ความจาํนงการใชส้ิทธิซือ้หุ้น

สามญั บริษัทจะส่งมอบหุน้สามญัผ่านบญัชีฝากหลักทรพัยด์งักล่าวภายใน 7 วนัทาํการ นับจากวนักาํหนดการใช้

สิทธิแต่ละครัง้ 

(ข)   ในกรณีท่ีผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิประสงคจ์ะขอรบัเป็นใบหุน้ โดยใหอ้อกใบหุน้ในช่ือของผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทโดยศูนยร์บัฝากหลักทรพัยจ์ะส่งมอบใบหุน้สามญัตามจาํนวนท่ีไดใ้ชส้ิทธิใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทาง

ไปรษณียล์งทะเบียนตามช่ือท่ีอยู่ท่ีระบไุวใ้นใบแจง้ความจาํนงการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัภายใน 14 วนัทาํการ นับจาก

วันกาํหนดการใช้สิทธิแต่ละครัง้ ในกรณีนี ้ผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญท่ีได้รบัในตลาด

หลกัทรพัยไ์ดจ้นกว่าจะไดร้บัใบหุน้ 

(ค)    ในกรณีท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิประสงคจ์ะใชบ้ริการของศนูยร์บัฝากหลักทรพัย ์โดยจะฝากหุน้สามัญไวใ้นบัญชี

บริษัทผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชิกเลขท่ี 600 ในกรณีนี ้บริษัทจะดาํเนินการนาํหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชส้ิทธิฝากไวก้บั

ศูนยร์บัฝากหลักทรพัยแ์ละศูนยร์บัฝากจะบันทึกยอดบัญชีจาํนวนหุน้สามัญ และออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูถื้อ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีไดร้บัจดัสรรภายใน 7 วนัทาํการ นบัจากวนัครบกาํหนดการใชส้ิทธิในแต่ละครัง้  

ในกรณีท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเลือกใหบ้ริษัทดาํเนินการตามขอ้ (ก) ช่ือของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิในใบแจง้ความจาํนง

การใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญั จะตอ้งตรงกับช่ือเจา้ของบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยท่ี์ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิประสงคท่ี์จะฝากหุน้ไวใ้นบญัชีของ

บริษัทหลักทรพัยด์ังกล่าว มิฉะนั้นแลว้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะดาํเนินการออกใบหุน้สามัญใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิตามขอ้ (ข) 

แทน 

3.5.12 เมื่อเลยวนักาํหนดการใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ยแลว้ยงัไม่มีการใชส้ิทธิ ใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวจะหมดสภาพและไม่

สามารถนาํมาใชส้ิทธิไดอ้ีกต่อไป 

 

4. เงื่อนไขการปรับสิทธิใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทจะดาํเนินการปรบัราคาการใชส้ิทธิและอัตราการใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามัญตลอดอายุของใบสาํคัญแสดงสิทธิ เมื่อมี

เหตกุารณใ์ดเหตกุารณห์น่ึงดงัต่อไปนี ้

ก. เมื่อบริษัทเปลี่ยนแปลงมลูค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัของบริษัท อนัเป็นผลเน่ืองจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุน้สามญัท่ี

ไดอ้อกแลว้ของบริษัท  
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การเปลี่ยนราคาการใชส้ิทธิและอตัราการใชส้ิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีนบัตัง้แต่วนัท่ีมีการเปลี่ยนแปลงมลูค่าท่ีตราไวข้องหุน้

สามัญของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิได้รับหุ้นสามัญตามจํานวนท่ีคํานวณได้ตามสูตรและประเภท

เช่นเดียวกบัหุน้สามญัของบริษัทท่ีออกภายหลงัจากการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว 

 

 

1. ราคาการใชส้ิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการคาํนวณ ดงันี ้

Price 1 = Price 0 x Par 1 

   Par 0 

2. อตัราการใชส้ิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการคาํนวณ ดงันี ้

Ratio 1 = Ratio 0 x Par 0 

  Par 1 

โดยท่ี Price 1 คือ ราคาการใชส้ิทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง 

 Price 0 คือ ราคาการใชส้ิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 

 Ratio 1 คือ อตัราการใชส้ิทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง 

 Ratio 0 คือ อตัราการใชส้ิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 

 Par 1 คือ มลูค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัหลงัการเปลี่ยนแปลง 

 Par 0 คือ มลูค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัก่อนการเปลี่ยนแปลง 

ข. เมื่อบริษัทเสนอขายหุน้สามญัใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมและ/หรือประชาชนทั่วไป ในราคาเฉลี่ยต่อหุน้ของหุน้สามญัท่ีคาํนวณได้

ต ํ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษัท”  

การเปลี่ยนแปลงราคาการใชส้ิทธิและอตัราการใชส้ิทธิจะมีผลบงัคบัทนัที ตัง้แต่วนัแรกท่ีผูซื้อ้หุน้สามญัจะไม่ไดร้บัสิทธิใน

การจองซือ้หุน้สามญัท่ีออกใหม่ (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยประกาศขึน้เครื่องหมาย XR) และ/หรือวนัแรก

ของการเสนอขายหุน้สามญัออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไปแลว้แต่กรณี 

ในกรณีดงักล่าวขา้งตน้ ใหเ้ปรียบเทียบราคาเฉลี่ยต่อหุน้ของหุน้สามญัท่ีออกใหมค่าํนวณไดจ้ากจาํนวนเงินทัง้สิน้ท่ีบริษัท

จะไดร้บัการเสนอขายหุน้ หกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการออกหลกัทรพัยน์ัน้ หารดว้ยจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกใหม่ทัง้สิน้  

อน่ึง ในกรณีท่ีเมื่อมีการเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหม่พรอ้มกันมากกว่า 1 ราคาการเสนอขาย ในเงื่อนไขท่ีจะตอ้งจองซือ้

ดว้ยกนั ใหน้าํราคาเฉลี่ยทัง้ 2 ราคา และจาํนวนหุน้ท่ีออกใหม่มาคาํนวณราคาเฉลี่ยต่อหุน้ของหุน้สามญัท่ีออกใหม ่แต่ใน

กรณีท่ีการเสนอขายพรอ้มกนัดงักล่าวไม่อยู่ภายในเงื่อนไขท่ีตอ้งจองซือ้ดว้ยกัน ใหน้าํจาํนวนหุน้และราคาเสนอขายท่ีตํ่า

กว่ารอ้ยละ 90 (เกา้สิบ) ของ "ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษัท" มาคาํนวณการเปลี่ยนแปลงเท่านัน้  

คาํนิยาม "ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษัท" สาํหรบัขอ้ ค และ ขอ้ ง ไดก้าํหนดไวเ้ท่ากบัราคาเฉลี่ยถ่วงนํา้หนักของหุน้

สามญัในตลาดหลกัทรพัย ์7 (เจ็ด) วนัทาํการติดต่อกันก่อนวนัท่ีใชใ้นการคาํนวณ (ราคาเฉลี่ยถ่วงนํา้หนักเท่ากับมูลค่า

การซือ้ขายหุน้ทัง้หมดของบริษัทหารดว้ยจาํนวนหุน้ของบริษัทท่ีมีการซือ้ขายทัง้หมด) และวนัท่ีใชใ้นการคาํนวณขึน้อยู่

กบัแต่ละกรณี ดงันี ้ 

วนัแรกท่ีผูซื้อ้หุน้สามญัจะไม่ไดร้บัสิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัออกใหม ่และ/หรือหลกัทรพัยอ์อกใหม่ท่ีมีสิทธิแปลงสภาพ 

/ เปลี่ยนเป็นหุน้สามญัได ้หรือใหส้ิทธิในการจองซือ้หุน้สามญั สาํหรบักรณีท่ีเป็นการเสนอขายใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม (วนัแรก

ท่ีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยขึน้เครื่องหมาย XR)  
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วนัแรกของการเสนอขายหุน้สามญัออกใหม ่และ/หรือหลกัทรพัยอ์อกใหม่ท่ีมีสิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุน้สามญัได ้

หรือใหส้ิทธิในการจองซือ้หุน้สามญั สาํหรบักรณีท่ีเป็นการเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ การเสนอขายใหแ้ก่

บคุคลในวงจาํกดั  

วันแรกท่ีผูซื้อ้หุน้สามัญจะไม่ไดร้บัสิทธิท่ีจะไดร้บัเงินปันผล และ/หรือหุน้สามัญปันผล (วันแรกท่ีตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทยขึน้เครื่องหมาย XD)  

 

1. ราคาการใชส้ิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการคาํนวณ ดงันี ้

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

                    [MP (A + B)]  

2. อตัราการใชส้ิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการคาํนวณ ดงันี ้

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

                [(A x MP) + BX]  

โดยท่ี Price 1 คือ ราคาการใชส้ิทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง 

 Price 0 คือ ราคาการใชส้ิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 

 Ratio 1 คือ อตัราการใชส้ิทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง 

 Ratio 0 คือ อตัราการใชส้ิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 

 MP คือ ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษัท 

A คือ จาํนวนหุน้สามญัท่ีไดเ้รียกชาํระเต็มมลูค่าแลว้ ณ วนัก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนผู้

ถือหุน้เพื่อการจองซือ้หุน้สามญัท่ีออกใหม่ และ/หรือก่อนวนัแรกของการเสนอ

ขายหุน้สามญัท่ีออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไป 

B คือ จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกใหม่จากการใหเ้สนอขายผูถื้อหุน้เดิมและ/หรือเสนอ

ขายต่อประชาชนทั่วไป 

BX คือ จาํนวนเงินท่ีจะไดร้บัทัง้สิน้หลงัหกัค่าธรรมเนียมการจาํหน่ายและรบัประกนั

การจาํหน่ายของหุน้สามญัท่ีออกใหม่นัน้ ทัง้การเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม

และ/หรือการเสนอขายประชาชนทั่วไป 

ค. เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรพัยท่ี์ออกใหม่ใดๆ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมและ/หรือบุคคลทั่วไปและ/หรือบุคคลในวงจาํกัด โดย

หลกัทรพัยน์ัน้ใหส้ิทธิแก่ผูถื้อหลกัทรพัยใ์นการใชส้ิทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัหรือใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญั เช่น หุน้กูแ้ปลง

สภาพหรือใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญ โดยท่ีราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญท่ีจะออกใหม่เพื่อรองรบัสิทธิ

ดงักล่าวตํ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุน้สามญัของผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิ” 

การเปลี่ยนราคาการใชส้ิทธิและอตัราการใชส้ิทธิจะมีผลบงัคบัทันทีตัง้แต่วันแรกท่ีผูซื้อ้หุน้สามญัจะไม่ไดร้บัสิทธิในการ

จองซือ้หลกัทรพัยท่ี์ออกใหม่ใดๆ ท่ีใหส้ิทธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุน้สามญัไดห้รือใหส้ิทธิในการจองซือ้หุน้สามัญ 

(วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยขึน้เครื่องหมาย XW) สาํหรบักรณีท่ีเป็นการเสนอขายใหก้ับผูถื้อหุน้เดิม และ/

หรือวนัแรกของการเสนอขายหลักทรพัยท่ี์ออกใหม่/เปลี่ยนเป็นหุน้สามัญหรือใหส้ิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัแก่บุคคล

ทั่วไปและ/หรือวนัท่ีมีการตกลงซือ้ขายหุน้สามญัท่ีเสนอขายแก่บคุคลในวงจาํกดัตามแต่กรณี 

ทั้งนี ้ ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญท่ีออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิคาํนวณได้จากจํานวนเงินท่ีจะได้รับจากการขาย

หลกัทรพัยท่ี์มีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุน้สามญัหรือใหส้ิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัหกัดว้ยค่าธรรมเนียมการจัด

จาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่ายของหลกัทรพัยท่ี์ออกนัน้ รวมกับเงินท่ีจะไดร้บัจากการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญันั้น หาร

ดว้ยจาํนวนหุน้ทัง้สิน้ท่ีตอ้งออกใหม่เพื่อรองรบัการใชส้ิทธินัน้ 
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1. ราคาการใชส้ิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการคาํนวณ  ดงันี ้

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

           [MP (A + B)] 

2. อตัราการใชส้ิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการคาํนวณ  ดงันี ้

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

             [(A x MP) + BX] 

 

โดยท่ี Price 1  คือ ราคาการใชส้ิทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง 

 Price 0 คือ ราคาการใชส้ิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 

 Ratio 1 คือ อตัราการใชส้ิทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง 

 Ratio 0 คือ อตัราการใชส้ิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 

 MP คือ ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษัท 

A คือ จาํนวนหุน้สามญัท่ีไดเ้รียกชาํระเต็มมลูค่าแลว้ ณ วนัก่อนปิดสมดุทะเบียนผูถื้อ

หุน้เพื่อการจองซือ้หลักทรพัยท่ี์ออกใหม่ท่ีมีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็น

หุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามัญและ/หรือก่อนวันแรกของการ

เสนอขายหลกัทรพัยท่ี์ออกใหม่ท่ีมีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ/ เปลี่ยนเป็นหุน้สามญั

ได้หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไปและ/หรือบุคคลใน

วงจาํกดั 

B คือ จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกใหม่เพื่อรองรบัการใชส้ิทธิของหลกัทรพัยใ์ดๆท่ีมีสิทธิท่ี

จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุน้สามญัไดห้รือใหส้ิทธิในการซือ้หุน้สามญัตามท่ี

เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมและ / หรือเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปและ/หรือ

บคุคลในวงจาํกดั 

 

BX คือ จาํนวนเงินท่ีจะไดร้บัทั้งสิน้หลังหักค่าธรรมเนียมการจาํหน่ายและรบัประกัน

การจาํหน่ายจากการออกหลักทรพัยใ์ดๆท่ีมีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็น

หุน้สามัญไดห้รือใหส้ิทธิในการซือ้หุน้สามัญ สาํหรบัการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อ

หุน้เดิมและ/หรือเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปรวมกับเงินท่ีจะไดร้บัจากการใช้

สิทธิซือ้หุน้สามญัและ/หรือบคุคลในวงจาํกดั 

 

ง. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทัง้หมด หรือบางส่วนเป็นหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัท  

การเปลี่ยนแปลงราคาการใชส้ิทธิและอตัราการใชส้ิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกท่ีผูซื้อ้หุน้สามญัจะไม่มีสิทธิรบัหุน้

ปันผล  (วนัแรกท่ีขึน้เครื่องหมาย XD) 

1. ราคาการใชส้ิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการคาํนวณ  ดงันี ้

Price 1 = Price 0 x A 

                                  (A + B) 

2. อตัราการใชส้ิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการคาํนวณ  ดงันี ้

Ratio 1 = Ratio 0 x (A + B) 

       A 

โดยท่ี Price 1 คือ ราคาการใชส้ิทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง 

 Price 0 คือ ราคาการใชส้ิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 
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 Ratio 1 คือ อตัราการใชส้ิทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง 

 Ratio 0 คือ อตัราการใชส้ิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 

A คือ จาํนวนหุน้สามญัท่ีไดเ้รียกชาํระเต็มมลูค่าแลว้ ณ วนัก่อนปิดสมดุทะเบียนผูถื้อ

หุน้เพื่อสิทธิในการรบัหุน้ปันผล 

 B คือ จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกใหม่ในรูปแบบของหุน้สามญัปันผล 

จ. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัทสาํหรับการ

ดาํเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใดๆในช่วงอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

การคาํนวณอตัรารอ้ยละเงินปันผลท่ีจ่ายใหก้ับผูถื้อหุน้ใหค้าํนวณโดยนาํเงินปันผลท่ีจ่ายออกจริงจากผลการดาํเนินงาน

ในแต่ละรอบระยะบญัชีในแต่ละปี หารดว้ยกาํไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดข้องผลการดาํเนินงานของรอบระยะเวลาบญัชีปี

เดียวกัน การเปลี่ยนแปลงราคาการใชส้ิทธิและอตัราการใชส้ิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกท่ีผูซื้อ้หุน้สามญัจะไม่มี

สิทธิรบัเงินปันผล (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยประกาศขึน้เครื่องหมาย XD) 

1. ราคาการใชส้ิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการคาํนวณ  ดงันี ้

Price 1 = PRICE 0 x [MP – (D – R)] 

               MP 

2. อตัราการใชส้ิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการคาํนวณ  ดงันี ้

Ratio 1 = Ratio 0 x MP 

                          [MP – (D – R)] 

โดยท่ี Price 1  คือ ราคาการใชส้ิทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง 

 Price 0 คือ ราคาการใชส้ิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 

 Ratio 1 คือ อตัราการใชส้ิทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง 

 Ratio 0 คือ อตัราการใชส้ิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 

 MP คือ ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษัท 

 D คือ เงินปันผลต่อหุน้ท่ีจ่ายจริงแก่ผูถื้อหุน้ 

R คือ เงินปันผลต่อหุน้ท่ีจ่ายหากนาํกาํไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดใ้นอตัรารอ้ยละ 90 

มาคาํนวณจากจาํนวนหุน้ทัง้หมดท่ีมีสิทธิไดร้บัเงินปันผล 

ฉ. ในกรณีท่ีมีเหตุการณใ์ดๆ อนัทาํใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชนอ์นัพึงได ้โดยท่ีเหตุการณน์ัน้ไม่ได้

กาํหนดอยู่ในขอ้ ก ถึงขอ้ จ ใหผู้อ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิพิจารณาเพื่อกาํหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใชส้ิทธิและ/หรือ

อตัราการใชส้ิทธิใหม่โดยไม่ทาํใหส้ิทธิของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิดอ้ยไปกว่าเดิม โดยใหถื้อว่าผลการพิจารณานัน้เป็น

ท่ีสดุและแจง้ใหส้าํนกังาน ก.ล.ต.ทราบทนัที หรือก่อนวนัท่ีการปรบัสิทธิมีผลบงัคบั  

ช. การคาํนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใชส้ิทธิและอตัราการใชส้ิทธิตามขอ้ ก. ถึง ฉ. เป็นอิสระต่อกนั และจะคาํนวณการ

เปลี่ยนแปลงตามลาํดบัเหตุการณก่์อนหลงัของการเปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษัท สาํหรบัในกรณีท่ี 

เหตกุารณต่์างๆจะเกิดขึน้พรอ้มกันใหค้าํนวณการเปลี่ยนแปลงเรียงลาํดบัดงันี ้คือ ขอ้ ก. ข. ค. ง. จ. และ ฉ. โดยในแต่ละ

ลาํดบัครัง้ท่ีคาํนวณการเปลี่ยนแปลงใหค้งสภาพของราคาการใชส้ิทธิเป็นทศนิยม 3 ตาํแหน่ง และอตัราการใชส้ิทธิเป็น

ทศนิยม 5 ตาํแหน่ง 

ซ. การคาํนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใชส้ิทธิและอัตราการใชส้ิทธิตามขอ้ ก. ถึง ฉ. จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทาํให้

ราคาการใชส้ิทธิใหม่สงูขึน้และ/หรืออตัราการใชส้ิทธิลดลง  เวน้แต่กรณีการรวมหุน้ ในกรณีท่ีหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใช้

สิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิของการแสดงความจาํนงการใชส้ิทธิในแต่ละครัง้ (ทศนิยม 5 ตาํแหน่งของอตัราการใชส้ิทธิ

ใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง) คาํนวณไดอ้อกมาเป็นเศษของหุน้ ใหต้ดัเศษของหุน้นัน้ทิง้ และหากราคาการใชส้ิทธิหลงัการ
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เปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตาํแหน่ง) คณูกบัจาํนวนหุน้สามญัในการแสดงความจาํนงการใชส้ิทธิในรอบนัน้ คาํนวณไดเ้ป็น

เศษของบาท ใหต้ดัเศษของบาททิง้ 

ฌ. ในกรณีท่ีการเปลี่ยนแปลงราคาการใชส้ิทธิดงักล่าว มีผลทาํใหร้าคาการใชส้ิทธิใหม่มีราคาตํ่ากว่ามลูค่าท่ีตราไวข้องหุน้

สามัญของบริษัทก็ใหใ้ชร้าคาการใชส้ิทธิใหม่ดงักล่าว เวน้แต่จะเป็นกรณีท่ีกฎหมายหา้มมิใหบ้ริษัทออกหุน้ตํ่ากว่ามลู

ค่าท่ีตราไว ้ใหถื้อเอามูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามัญของบริษัทเป็นราคาการใชส้ิทธิใหม่ ส่วนอตัราการใชส้ิทธิใหม่ใหใ้ช้

อตัราการใชส้ิทธิท่ีคาํนวณไดต้ามขอ้ ก. ถึง ฉ. เช่นเดิม 

ญ. การเปลี่ยนแปลงราคาการใชส้ิทธิและอตัราการใชส้ิทธิตามขอ้ ก. ถึงขอ้ ฉ. บริษัทจะดาํเนินการแจง้ผลการเปลี่ยนแปลง

ดงักลา่ว  โดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการคาํนวณและเหตผุลท่ีตอ้งมีการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ทราบ โดยเปิดเผยสารสนเทศและรายงานต่อตลาดหลักทรพัยใ์นทันทีหรือก่อนวันท่ีมีผลบังคับใชต่้อการเปลี่ยนแปลง

ราคาการใชส้ิทธิและอตัราการใชส้ิทธิดงักล่าว  

ฎ. บริษัทจะไม่ขยายอายใุบสาํคญัแสดงสิทธิและจะไม่แกไ้ขเปลี่ยนแปลงราคาและอตัราการใชส้ิทธิเวน้แต่จะมีการปรบัสิทธิ

ตามเงื่อนไขการปรบัสิทธิ 

ฏ. บริษัทอาจทาํการปรบัราคาการใชส้ิทธิควบคู่กับการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรบัอตัราการใชส้ิทธิก็ได ้

ทัง้นี ้หากบริษัทตอ้งออกหุน้รองรบัเพิ่มเติม บริษัทตอ้งย่ืนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ท่ีอนุมติัใหอ้อกหุน้รองรบัการปรบัสิทธินัน้

อย่างเพียงพอต่อสาํนกังานก่อนการปรบัสิทธิ จึงจะถือว่าบริษัทไดร้บัอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้รองรบั 

5. การชดใช้ค่าเสียหาย กรณีทีบ่ริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพ่ือรองรับการใช้สิทธิ 

บริษัทจะชดใชค่้าเสียหายใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิ ต่อเมื่อผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิไดแ้สดงความจาํนงการใชส้ิทธิในวัน

กาํหนดการใชส้ิทธิแต่ละครัง้ และปฏิบตัิถูกตอ้งครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีกาํหนด และบริษัทไม่สามารถจัดใหม้ีหุน้สามญัเพื่อรองรบัการใช้

สิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิไดอ้ย่างครบถว้นโดยเสียหายท่ีบริษัทจะชดใชใ้หแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิขา้งตน้ สามารถคาํนวณไดด้งันี ้

ค่าเสียหายต่อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย = B x (MP – Price 1) 

โดยท่ี B คือ จาํนวนหุน้สามัญท่ีไม่สามารถจัดใหม้ี และ/หรือเพิ่มขึน้ไดต้ามอัตราการใชส้ิทธิท่ีเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ต่อ 1  

หน่วย 

 MP คือ มลูค่าการซือ้ขายหุน้สามญัของบริษัททัง้หมดหารดว้ยจาํนวนหุน้สามญัของบริษัทท่ีมีการซือ้ขายทัง้หมดใน

ตลาดหลกัทรพัยใ์นวนักาํหนดการใชส้ทิธิในแต่ละครัง้ 

 Price 1 คือ ราคาการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือราคาการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีไดเ้ปลี่ยนแปลงแลว้ 

การชดใชค่้าเสียหายขา้งตน้  บริษัทจะชาํระใหเ้ป็นเช็คขีดครอ่มสั่งจ่ายเฉพาะและจะจดัส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบั ภายใน 

14 วนันบัจากวนักาํหนดการใชส้ิทธิ ใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิตามท่ีอยุ่ท่ีประกฎในใบแจง้ความจาํนงการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญั 

อน่ึง ในกรณีท่ีผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีมีสัญชาติต่างดา้วใชส้ิทธิแปลงสภาพใบสาํคัญแสดงสิทธิเป็นหุน้สามัญแต่ไม่สามารถ

ดาํเนินการไดเ้น่ืองจากอตัราส่วนการถือหุน้ของชาวต่างดา้วในขณะนัน้เกินกว่าจาํนวนท่ีระบไุวใ้นขอ้บงัคบัของบริษัท ในกรณีเช่นนี ้บริษัท

จะไมช่ดใชค่้าเสียหายหรือดาํเนินการอื่นใดใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิชาวต่างดา้วดงักล่าวและผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิชาวต่างดา้วไม่

มีสิทธิเรียกรอ้งค่าเสียหายหรือเรียกรอ้งใหบ้ริษัทชดใชใ้ด ๆ ทัง้สิน้ อย่างไรก็ดี ใบสาํคญัแสดงสิทธิยังมีผลใชต้่อไปจนถึงวันสิน้สุดการใช้

สิทธิ หาก ณ วนัใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิชาวต่างดา้วยงัไม่สามารถใชส้ิทธิได ้เน่ืองจากอตัราส่วนการถือหุน้ของชาวต่าง

ดา้วในขณะนั้นเกินกว่าจาํนวนท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคับของบริษัท ใหถื้อว่าใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวหมดอายุลง โดยผูถื้อใบสาํคญัแสดง

สิทธิท่ีมีสญัชาติต่างดา้วดงักล่าว ไมม่ีสิทธิเรียกรอ้งค่าเสียหายใดๆ ต่อบริษัท และบริษัทจะไมด่าํเนินการชดใชค้่าเสียหายท่ีเกิดขึน้ทัง้สิน้ 
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6. สถานภาพของผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิทีอ่ยู่ระหว่างการแสดงความจาํนงในการใช้สิทธิ 

ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ท่ีผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีไดแ้สดงความจาํนงในการใชส้ิทธิโดยสมบูรณ์แลว้นั้น จนถึงวันก่อนท่ีนาย

ทะเบียนหุน้สามญัของบริษัทไดจ้ดแจง้ช่ือของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวเป็นผูถื้อหุน้ในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้สามญัของบริษัทท่ี

กระทรวงพาณิชยร์บัจดทะเบียนเรียบรอ้ยแลว้ทุกประการ บริษัทจะถือว่าสิทธิของผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิดังกล่าว มีสิทธิและสภาพ

เหมือนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิรายอื่นท่ียงัไม่ไดแ้สดงความจาํนงในการใชส้ิทธิ และนับแต่วนัท่ีนายทะเบียนหุน้สามญัของบริษัทไดจ้ด

แจง้รายช่ือผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีไดแ้สดงความจาํนงการใชส้ิทธิโดยสมบูรณแ์ลว้นัน้ลงในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้สามญัของบริษัทท่ี

กระทรวงพาณิชยร์บัจดทะเบียนเรียบรอ้ยแลว้ทุกประการ บริษัทจะถือว่าสิทธิของผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าวมีฐานะเป็นผู้ถือ 

หุน้สามญัของบริษัทโดยสมบรูณ ์

ในกรณีท่ีบริษัทมีการปรบัราคาใชส้ิทธิ และ/หรือ อตัราการใชส้ิทธิในช่วงท่ีบริษัทยงัไม่ไดน้าํหุน้สามัญท่ีเกิดขึน้จากการใชส้ิทธิ

ตามใบสาํคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย ์ผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีได้ทาํการใช้สิทธิแล้วจะไดร้ับการปรับสิทธิ

ยอ้นหลงั โดยบริษัทจะดาํเนินการออกหุน้สามญัใหม่เพิ่มเติมใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิโดยเรว็ท่ีสดุตามจาํนวนท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดง

สิทธิสมควรจะไดร้บัหากราคาท่ีไดป้รบัใหม่นัน้มีผลบงัคบัใช ้โดยหุน้สามญัส่วนเพ่ิมอาจไดร้บัชา้กว่าหุน้สามญัท่ีไดร้บัก่อนหนา้นีแ้ลว้ แต่

ไม่เกิน 15 วนัทาํการนบัจากวนัท่ีมีการปรบัสิทธิ  

7. หุ้นสามัญใหม่ทีเ่กิดจากการใชส้ิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

หุน้สามญัท่ีออกใหม่เน่ืองจากการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิจะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกบัหุน้สามญัเดิมของบริษัทซึ่งได้

ออกก่อนหนา้นีแ้ลว้และเรียกชาํระเต็มมูลค่าทุกประการ ทั้งนี ้นับแต่วันท่ีมีการจดแจง้ช่ือผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิเป็นผูถื้อหุน้ในสมดุ

ทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษัทท่ีกระทรวงพาณิชยร์บัจดทะเบียนเรียบรอ้ยแลว้หากบริษัทไดป้ระกาศวันกาํหนดใหส้ิทธิในเงินปันผลหรือ

ผลประโยชนอ์ื่นใดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ก่อนวนัท่ีบริษัทไดจ้ดแจง้ช่ือของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็นผูถื้อหุน้ในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษัทท่ี

กระทรวงพาณิชยร์บัจดทะเบียนเรียบรอ้ยแลว้ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวจะไมม่ีสิทธิไดร้บัเงินปันผลหรือผลประโยชนอ์ื่นนัน้ 

8. การจอง การจาํหน่าย และการจัดสรร 

8.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย ์

การเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิครัง้นีไ้ม่ผ่านผูจ้ัดจาํหน่ายหลกัทรพัยแ์ละรบัประกันการจาํหน่าย   

8.2   วิธีการจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

การเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิในครัง้นีเ้ป็นการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) 

ในอตัราการจัดสรรท่ีหุน้สามญัเดิมจาํนวน 10 หุน้ ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ SIMAT-W3 โดยบริษัทฯ จะออกและจัดสรรใบสาํคัญ

แสดงสิทธิใหแ้ก่ผูท่ี้มีรายช่ือปรากฏเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ในวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บัจัดสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ SIMAT-

W3 (Record Date) ในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2558 และวนัปิดสมดุทะเบียนเพื่อรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ในวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2558 ทัง้นี ้ในการคาํนวณสิทธิท่ีจะไดร้บั

จดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ SIMAT-W3 แต่ละรายนัน้ หากเกิดเศษจากการคาํนวณตามอตัราการจัดสรรดงักล่าวขา้งตน้ใหปั้ดเศษนัน้ทิง้ 

8.3  วิธีการส่งมอบใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทจะดาํเนินการใหศู้นยร์บัฝากหลกัทรพัย ์เป็นายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิ และบริษัทจะดาํเนินการส่งมอบใบสาํคญัแสดง

สิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีใชส้ิทธิจองซือ้หุน้สามญั  ดงัมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

ก) กรณีผูถื้อหุน้เดิมไมม่ีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยก์ับบริษัทหลกัทรพัยห์รือบริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
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บริษัทจะออกและส่งมอบใบสาํคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามท่ีอยู่ท่ีระบไุวใ้นสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษัท โดยจะออกและส่ง

มอบใหแ้ก่ผูท่ี้ไดร้บัการจัดสรรเป็นเวลาไม่เกิน 14 วนั นับแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ เพื่อใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถซือ้ขาย

ใบสาํคญัแสดงสิทธิในตลาดหลักทรพัยเ์อ็ม เอ ไอ ไดท้นัทีท่ีไดร้บัใบสาํคญัแสดงสิทธิ และตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย อนุญาตให้

ใบสาํคญัแสดงสิทธิของบรษัิทสามารถทาํการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ได ้

ข) กรณีผูถื้อหุน้เดิมมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยก์ับบริษัทหลกัทรพัยห์รือบริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

หากผูถื้อหุน้เดิมมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยอ์ยู่แลว้กับบริษัทหลกัทรพัย ์บริษัทจะดาํเนินการใหน้ายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิของ 

ส่งมอบใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญั ตามจาํนวนท่ีไดร้บัการจัดสรรโดยการโอนเขา้

บัญชีหลักทรัพย์ผ่านระบบไรใ้บหุ้น (Scripless System) ผ่านบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)   ในกรณีนี ้ผู้ได้รับจัดสรร

ใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัครัง้แรกไดท้นั และขายใบสาํคญัแสดงสิทธิในตลาดหลกัทรพัยเ์อ็ม เอ ไอ ไดท้นัทีท่ีตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยอนุญาตใหใ้บสาํคญัแสดงสิทธิของบริษัทสามารถทาํการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์  

8.4 รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญทีอ่อกใหม่เพ่ือรองรับใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ 

จาํนวนหุน้ท่ีรองรบัการใชส้ิทธิ 37,813,172 หุน้ 

มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 

ราคาการใชส้ิทธิหุน้ละ 30.00 บาท (เวน้แต่กรณีมีการปรบัราคาการใชส้ิทธิตามเง่ือนไขการปรบัสิทธิ) 

สิทธิประโยชน ์และเงื่อนไขอื่น  -ไมม่ี- 

8.5 ตลาดรองของใบสาํคัญแสดงสิทธิ และตลาดรองของหุ้นสามัญทีเ่กิดจากการใช้สิทธิ 

8.5.1 ตลาดรองของใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

ใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีเสนอขายในครัง้นี ้บริษัทจะย่ืนขอเขา้จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย ์เอ็มเอ ไอ ทัง้นี ้ภายใตเ้งื่อนไขการ

ปฏิบติัตามประกาศ และกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง โดยบริษัทจะดาํเนินการย่ืนเอกสารต่อตลาดหลกัทรพัยภ์ายใน 15 วนั หลงัจากไดท้าํการ

จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 

8.5.2 ตลาดรองของหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชส้ิทธิ 

บริษัทจะดาํเนินการย่ืนขออนญุาตนาํหุน้สามญัท่ีออกใหม่จากการใชส้ิทธิแปลงสภาพของใบสาํคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนเป็น

หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ภายใน 30 วนั นบัจากวนัสดุทา้ยของระยะเวลาการใชส้ิทธิในแต่ละครัง้ ทัง้นี ้

เพื่อใหหุ้น้สามญัดงักล่าวสามารถทาํการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยไ์ดเ้ช่นเดียวกับหุน้สามญัเดิมของบริษัท 

8.6 การออกและส่งมอบหุ้นสามัญออกใหม่ 

ก)  ในกรณีท่ีผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีได้รับการจัดสรรหุ้นประสงคจ์ะขอรับใบหุ้นสามัญ โดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้ถือ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะส่งมอบใบหุน้ตามจาํนวนท่ีใชส้ิทธิแก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบ

รบั ตามช่ือท่ีอยู่ท่ีระบไุวใ้นสมดุทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิ ภายใน 15 วนัทาํการนบัจากวนัครบกาํหนดการใชส้ิทธิในแต่ละครัง้  ในกรณีนี้

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะใชส้ิทธิซือ้ หุน้สามญัจะไม่สามารถขายหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชส้ิทธิในตลาดหลกัทรพัยไ์ดจ้นกว่าจะไดร้บั

ใบหุน้ ซึ่ง อาจจะไดร้บัภายหลงัจากหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชส้ิทธิไดร้บัอนญุาติใหเ้ขา้ทาํการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย ์

ข)  ในกรณีท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีไดร้บัการจัดสรรหุน้ไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้สามัญ แต่ประสงคจ์ะใชบ้ริการของศูนยร์บั

ฝากหลักทรพัย ์โดยผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิประสงคท่ี์จะฝากหุน้สามัญท่ีเกิดจากการใชส้ิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรพัยซ์ึ่ง ผูถื้อ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิมีบญัชีซือ้ ขายหลกัทรพัยอ์ยู่ ในกรณีนี ้ ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์จะดาํเนินการนาํหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชส้ิทธิฝากไว้

กับ “บริษัท ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกัด เพื่อผูฝ้าก” และศูนยร์บัฝากหลักทรพัยจ์ะบันทึกยอดบัญชีจาํนวนหุน้สามัญท่ี

บริษัทหลกัทรพัยน์ัน้  ฝากหุน้สามญัอยู่ ในขณะเดียวกนั บริษัทหลกัทรพัยน์ัน้  ก็จะบนัทึกยอดบญัชีจาํนวนหุน้สามญัท่ีบริษัทหลกัทรพัยน์ั้น  

ฝากหุน้สามญัอยู่ ในขณะเดียวกนับริษัทหลกัทรพัยน์ัน้  ก็จะบนัทึกยอดบญัชีจาํนวนหุน้สามญัท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ท่ีไดร้บัการจดัสรร
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หุน้ฝากไวแ้ละออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูจ้องซือ้  ท่ีไดร้บัการจัดสรรภายใน 7 วนัทาํการ นับจากวนัครบกาํหนดการใชส้ิทธิในแต่ละครัง้  

ในกรณีนี ้  ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีไดร้บัการจัดสรรหุน้สามญั จะสามารถขายหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชส้ิทธิในตลาดหลกัทรพัยไ์ดท้ันที

ท่ีตลาดหลักทรพัยอ์นญุาตใหหุ้น้สามัญท่ีเกิดจากการใชส้ิทธิทาํการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลักทรพัยใ์นกรณีท่ีผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีใช้

สิทธิซือ้หุน้สามญัเลือกใหบ้ริษัทดาํเนินการตามขอ้นี ้ ช่ือของผูถื้อใบสาํคยัแสดงสิทธิท่ีไดร้บัการจัดสรรหุน้ จะตอ้งตรงกับช่ือเจา้ของบญัชี

ซือ้ขายหลกัทรพัยท่ี์ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิประสงคท่ี์จะฝากหุน้สามญัไวใ้นบญัชีหลกัทรพัยด์งักล่าว มิฉะนัน้แลว้ บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะ

ดาํเนินการออกใบหุน้แก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีไดร้บัจัดสรรหุน้ตามขอ้ ก) แทน 

ค)  ในกรณีท่ีผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีไดร้บัการจัดสรรหุน้ไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบหุ้น แต่ประสงคจ์ะใชบ้ริการของศูนยร์ับฝาก

หลักทรพัย ์โดยผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิประสงคท่ี์จะฝากหุน้สามัญไวใ้นบัญชีของบริษัทผูอ้อกหลักทรพัยส์มาชิกเลขท่ี 600 ในกรณีนี ้ 

บริษัทจะดาํเนินการนาํหุน้สามัญท่ีเกิดจากการใชส้ิทธิฝากไวก้ับศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์และศูนยร์บัฝากหลักทรพัยจ์ะบันทึกยอดบญัชี

จาํนวนหุน้สามญั ตามจาํนวนท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไดร้บัการจัดสรรไวใ้นบญัชีผูอ้อกหลกัทรพยั ์สมาชิกเลขท่ี 600 และออกหลกัฐาน

การฝากใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไดร้บัการจดัสรรหุน้ภายใน 7 วนัทาํการ นบัจากวนัครบกาํหนดการใชส้ิทธิในแต่ละครัง้  เมื่อผูท่ี้ไดร้บั

การจัดสรรหุน้ตอ้งการขายหุน้ ผูท่ี้ไดร้บัการจัดสรรหุน้ตอ้งถอนหุน้ออกจากบญัชี 600 ดงักล่าว โดยตอ้งติดต่อผ่านบริษัทหลกัทรพัยท์ั่วไป 

ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดาํเนินตามท่ีศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยแ์ละ/หรือ บริษัทหลกัทรพัยน์ัน้  ๆ กาํหนด ดงันัน  ในกรณีนี ้ ผูท่ี้ไดร้บั

การจดัสรรหุน้จะสามารถขายหุน้ท่ีไดร้บัการจัดสรรในตลาดหลกัทรพัยไ์ดท้นัทีท่ีตลาดหลกัทรพัยอ์นญุาตใหหุ้น้ของบริษัททาํการซือ้ขายได้

ในตลาดหลกัทรพัย ์และผูท่ี้ไดร้บัการจดัสรรหุน้ไดด้าํเนินการถอนหุน้ออกจากบญัชี 600 ดงักล่าวแลว้ 

9. การโอนใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

9.1 การโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีมไิดฝ้ากไวก้บัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี ้

(1) แบบการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิระหว่างผูโ้อนและผูร้บัโอน 

การโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิจะสมบูรณ ์เมื่อผูโ้อนใบสาํคญัแสดงสิทธิซึ่งเป็นผูท่ี้สมุดทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดง

สิทธิระบุช่ือเป็นเจา้ของใบสาํคญัแสดงสิทธิในจาํนวนท่ีจะทาํการโอนหรือผูร้บัโอนคนสดุทา้ยโดยมีการสลักหลงัแสดงการโอนต่อเน่ือง

ครบถว้นจากผูท่ี้ปรากฎช่ือดงักล่าว (แลว้แต่กรณี) ไดส้่งมอบใบสาํคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูร้บัโอนโดยลงลายมือช่ือสลกัหลงัแสดงการโอน

ใหไ้วด้ว้ย 

(2)  ผลการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิระหว่างผูร้บัโอนกบัผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

การโอนใบสาํคัญแสดงสิทธิจะใชย้ันกับผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิไดก็้ต่อเมื่อนายทะเบียนไดร้บัคาํขอลงทะเบียน

การโอนใบสาํคัญแสดงสิทธิ พรอ้มทั้งใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีผูร้บัโอนใบสาํคัญแสดงสิทธิไดล้งลายมือช่ือเป็นผูร้บัโอนในดา้นหลังของ

ใบสาํคญัแสดงสิทธินัน้ครบถว้นแลว้ 

(3) ผลของการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิระหว่างผูร้บัโอนกบับคุคลภายนอก 

การโอนใบสาํคัญแสดงสิทธิจะใชย้ันกับบุคคลภายนอกไดก็้ต่อเมื่อนายทะเบียนไดล้งทะเบียนการโอนใบสาํคัญ

แสดงสิทธิในสมดุทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเรียบรอ้ยแลว้ 

(4) การขอลงทะเบียนการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิต่อนายทะเบียน 

จะตอ้งกระทาํ ณ สาํนักงานใหญ่ของนายทะเบียนในวนัและเวลาทาํการของนายทะเบียน และจะตอ้งทาํตามแบบ

และวิธีการท่ีนายทะเบียนกาํหนด โดยนายทะเบียนมีสิทธิปฏิเสธไม่รบัคาํขอลงทะเบียนการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ หากนายทะเบียน

เห็นว่าการโอนใบสาํคัญแสดงสิทธินั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยผูข้อลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีลงลายมือช่ือ

ครบถ้วนตามหลักเกณฑใ์นขอ้ 9.1(1) พรอ้มทั้งหลักฐานอื่นๆ ท่ียืนยันถึงความถูกตอ้งและความสมบูรณข์องการโอนและการรบัโอน

ใบสาํคญัแสดงสิทธิตามท่ีนายทะเบียนกาํหนดใหแ้ก่นายทะเบียนดว้ย ซึ่งนายทะเบียนจะลงทะเบียนการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิในสมดุ

ทะเบียนผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิใหแ้ลว้เสร็จภายใน 7 วันทาํการ หลงัจากวันท่ีนายทะเบียนไดร้บัคาํขอลงทะเบียนการโอนใบสาํคญั

แสดงสิทธิพรอ้มทัง้ใบสาํคญัแสดงสิทธิและหลกัฐานอื่นๆ ท่ีจะตอ้งสง่มอบครบถว้นเรียบรอ้ยแลว้ 
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9.2  การโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีฝากไวก้ับบริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั และหน่วยงานอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

10. ข้อจาํกัดในการโอนใบสาํคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญทีเ่กิดจากการใชส้ิทธิ 

10.1 การโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

บริษัทไมม่ีขอ้จาํกดัในการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ เวน้แต่การโอนท่ีเกิดขึน้ในช่วงปิดสมดุทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิเพื่อพักการ

โอนสิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 21 วนั ก่อนวนักาํหนดการใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ยและใบสาํคญัแสดงสิทธิจะถกูสั่งพกัการซือ้ขาย (หรือการ

แขวนป้าย SP) จากตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยล่วงหนา้ 2 วันทาํการ ก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหรือระยะเวลาตามท่ี

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด (ในกรณีท่ีการปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิตรงกบัวนัหยุดทาํการของตลาด

หลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ใหเ้ลื่อนวันปิดสมุดทะเบียนเป็นวันทาํการถัดไป) อน่ึง ในกรณีท่ีจะมีการประชุมผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทจะใหม้ีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาํคัญแสดงสิทธิเพื่อกาํหนดสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ี

ประชมุในระยะเวลาไมเ่กิน 21 วนั ก่อนวนัประชมุผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิดว้ย 

10.2 การโอนหุน้ท่ีเกิดจากการใชส้ิทธิ 

ตามขอ้บังคับของบริษัท หุน้ของบริษัทจะโอนไดอ้ย่างเสรี เวน้แต่การโอนหุน้ท่ีมีผลทาํใหส้ัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลท่ีไม่ใช่

บุคคลสัญชาติไทยในบริษัทมีจาํนวนเกินกว่าท่ีกาํหนดในขอ้บังคับของบริษัทรอ้ยละ 49 ของหุน้ท่ีไดอ้อกจาํหน่ายแล้วทั้งหมด ตาม

ขอ้บังคับของบริษัทขอ้ท่ี 16 อย่างไรก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขขอ้บังคับบริษัทในส่วนท่ีเก่ียวกับการโอนหุน้

ภายหลงัการออกใบสาํคญัแสดงสิทธินี ้โดยใหถื้อว่าการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษัทมีผลบงัคับต่อเงื่อนไขการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดง

สิทธินีน้บัตัง้แต่วนัท่ีไดร้บัจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชยเ์ป็นตน้ไป   

11. การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อกาํหนดสิทธิ 

11.1 การแกไ้ขเพิ่มเติมในส่วนท่ีมิใช่สาระสาํคญัหรือท่ีตอ้งดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้กาํหนดสิทธิในเรื่องท่ีจะกระทบต่อสิทธิท่ีมิใช่สาระสาํคญัของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ หรือเรื่องท่ีเห็น

ไดว่้าจะเป็นประโยชนต่์อผูถื้อหุน้ใบสาํคัญแสดงสิทธิโดยชัดแจง้ หรือในส่วนซึ่งไม่ทาํใหส้ิทธิของผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิดอ้ยลง หรือ

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามบทบญัญัติ หรือหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รือกฎหมายอื่นใดท่ีเก่ียวขอ้ง 

กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือคาํสั่งท่ีมีผลบงัคบัทั่วไป หรือประกาศ หรือขอ้บงัคบัของสาํนักงานก.ล.ต.ท่ีเก่ียวขอ้ง ใหก้ระทาํไดโ้ดยเพียงมีมติ

จากท่ีประชมุของคณะกรรมการบริษัท 

11.2 การแกไ้ขเพิ่มเติมในส่วนท่ีเป็นสาระสาํคญั 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดสิทธินอกจากกรณี ข้อ 11.1 ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทท่ีเป็นไปตามมติของ

คณะกรรมการบริษัทและมติท่ีประชมุผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ตามท่ีระบไุวใ้นขอ้ 12.8 หรือขอ้ 12.10 แลว้แต่กรณี 

11.3 ขอ้จาํกดัของการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้กาํหนดสิทธิ 

การแก้ไขเพิ่มเติมขอ้กาํหนดสิทธิขา้งตน้  จะตอ้งไม่เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมในเรื่องการขยายอายุของใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

อตัราการใชส้ิทธิ ราคาใชส้ิทธิ รวมทัง้จะตอ้งไม่เป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมท่ีขดักบักฎเกณฑใ์ดๆ ของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลักทรพัยข์องสาํนักงาน ก.ล.ต. หรือ ของตลาดหลกัทรพัย ์ทั้งท่ีมีผลบังคับใชแ้ลว้หรือท่ีจะมีเพิ่มเติมภายหลังจากวันท่ีบริษัทออกและ

เสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธินี ้เวน้แต่จะบริษัทจะไดร้บัการผ่อนผนั 

11.4 การดาํเนินการแกไ้ขเปลี่ยนแปลง 
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บริษัทจะแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้กาํหนดสิทธิตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือตามมติท่ีประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

ภายใน 3 วนัทาํการนบัตัง้แต่วนัท่ีมีประชมุเพื่อลงมติ และบริษัทจะแจง้การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้กาํหนดสิทธิเป็นลายลกัษณอ์กัษรใหส้าํนักงาน 

ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทราบภายใน 15 วนันับแต่วนัท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติมนั้น ทัง้นี ้บริษัทจะแจง้ใหผู้ถื้อใบสาํคญั

แสดงสิทธิทราบผ่านระบบการเผยแพรข่อ้มลู ของตลาดหลกัทรพัยใ์นวนัเดียวกบัท่ีบริษัทแจง้สาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย ์

12. การประชุมผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

12.1 การเรียกประชมุผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

บริษัทจะเรียกประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเพื่อขอมติในการดาํเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีเกิด

กรณีใดกรณีหน่ึง ดงัต่อไปนี ้

(1)  มีการเสนอขอแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้กาํหนดสิทธิในส่วนท่ีเป็นสาระสาํคญัตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 11.2 

(2)  มีเหตุการณส์าํคญัซึ่งบริษัทเห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนไดเ้สียของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิอย่างเป็นนัยสาํคัญหรือ

ความสามารถของบริษัทในการปฏิบตัิหนา้ท่ีตามขอ้กาํหนดสิทธิ 

(3)  มีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิรายหน่ึงหรือหลายรายท่ีถือใบสาํคญัแสดงสิทธิรวมกันไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 25 ของจาํนวน

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิไดม้ีการใชส้ิทธิรอ้งขอใหบ้ริษัทดาํเนินการจัดประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยไดท้าํเป็นหนังสือท่ีระบุเหตุ 

ผลอย่างชดัเจนในการขอให ้มีการประชมุผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

ทัง้นี ้บริษัทจะจัดใหม้ีการปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิเพื่อกาํหนดสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออก

เสียงลงคะแนนในท่ีประชุม ในระยะเวลาไม่เกิน 21 วนัก่อนวนัประชุมผู ้ถือใบสาํค ัญแสดงสิทธิ โดยจะแจง้ใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

ทราบผ่านระบบเผยแพรข่อ้มลูของตลาดหลกัทรพัย ์ ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัทาํการก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

12.2 ผูม้ีสิทธิเขา้รว่มประชมุ 

ผูม้ีสิทธิเขา้รว่มในการประชมุผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิแต่ละครัง้ จะประกอบดว้ยบคุคลต่างๆ ดงัต่อไปนี ้

(1)  ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิและตวัแทนของบริษัท 

(2)  ท่ีปรกึษาทางการเงิน ท่ีปรกึษากฎหมาย หรือบคุคลซึ่งมีสว่นเก่ียวขอ้งกบัเรื่องท่ีท่ีประชมุจะพิจารณาซึ่งไดร้บัการรอ้ง

ขอจากบริษัท และ/หรือผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิใหเ้ขา้รว่มประชมุเพื่อทาํการชีแ้จงและแสดงความเห็นต่อท่ีประชมุ 

(3)  บคุคลใดๆ ท่ีประธานในท่ีประชมุอนญุาตใหเ้ขา้รว่มประชมุในฐานะผูส้งัเกตการณ ์

12.3  หนงัสือเชิญประชมุ 

บริษัทจะเป็นผูจ้ดัทาํหนงัสือเชิญประชมุและส่งใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทกุรายท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนพกัการ

โอนใบสาํคญัแสดงสิทธิตามขอ้ 15.1 ในระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชมุผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิโดยหนงัสือเชิญประชุมจะระบุ

อย่างนอ้ยในเรื่อง สถานท่ี วนั เวลา ผูท่ี้ขอใหเ้รียกประชมุ และวาระการประชมุกรณีท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็นผูข้อใหม้ีการประชมุตาม

ขอ้ 12.1(3) และผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีรอ้งขอนัน้มีเอกสารท่ีจะใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไดใ้ชป้ระกอบการพิจารณาเพื่อการลงมติ 

โดยจะใหบ้ริษัทเป็นผูร้บัผิดชอบในค่าใชจ่้ายของการจัดทาํสาํเนาเพื่อแนบส่งไปกับหนังสือเชิญประชุม และ/หรือเพื่อการแจกจ่ายในท่ี

ประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ กรณีเช่นนี ้บริษัทมีสิทธิท่ีจะทาํสาํเนาเฉพาะเอกสารท่ีบริษัทเห็นว่าเก่ียวขอ้งและจาํเป็น และ/หรือเฉพาะ

เนือ้ความสาํคญัท่ีบริษัทสรุปจากเอกสารเหล่านัน้เพื่อใชใ้นการดงักล่าวก็ได ้

12.4  การมอบฉนัทะ 

ผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิอาจแต่งตั้งผูร้ ับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และ/หรือออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิคราวใดๆ ก็ได ้โดยการมอบฉันทะนัน้ตอ้งทาํเป็นหนงัสือตามแบบท่ีบริษัทหรือนายทะเบียนกาํหนดและไดจ้ัดส่งใหแ้ก่
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ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิพรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมแลว้ ทัง้นีผู้ร้บัมอบฉันทะจะตอ้งย่ืนหนังสือมอบฉันทะดงักล่าวต่อประธานท่ีประชมุ

หรือบคุคลท่ีประธานท่ีประชมุมอบหมายก่อนเริ่มการประชมุ 

12.5 องคป์ระชมุ 

ท่ีประชมุผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะตอ้งมีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิและ/หรือผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิซึ่ง

ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็นจาํนวนรวมกนัไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 25 ของจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดใ้ชส้ิทธิเขา้รว่มประชมุ จึงจะครบ

เป็นองคป์ระชมุ 

ในกรณีท่ีการประชมุผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็นการประชมุครัง้ใหมท่ี่เลื่อนมาจากการประชมุครัง้ก่อนซึ่งไมส่ามารถประช ุ

มไดเ้น่ืองจากไม่ครบองคป์ระชุมตามวรรคก่อน การประชุมครัง้ใหม่นีจ้ะตอ้งประกอบดว้ยผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิและ/หรือผูร้บัมอบ

ฉนัทะเขา้รว่มประชมุไม่นอ้ยกว่า 5 รายขึน้ไป จึงจะครบเป็นองคป์ระช ุม 

12.6 ประธานท่ีประชมุ 

ใหป้ระธานกรรมการของบริษัทหรือผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการของบริษัท ทาํหนา้ท่ีเป็นประธานของท่ี

ประชมุ โดยประธานท่ีประชมุมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดใ้นจาํนวนท่ีไมเ่กินใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีตนมีอยู่เท่านัน้ 

12.7  การเลื่อนประชมุ 

ในการประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ไม่ว่าครั ้งใด หากปรากฏว่าเมื่อล่วงเวลานัดไปแลว้ถึง 45 นาที ยงัมีผูถื้อใบสาํคญั

แสดงสิทธิเขา้รว่มประชมุไมค่รบเป็นองคป์ระชมุ ประธานในท่ีประชมุจะตอ้งสั่งเลกิการประชมุ โดย 

(1)  ในกรณีท่ีบริษัทเป็นผูเ้รียกประชุม ใหป้ระธานในท่ีประชุมเลื่อนการประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไปประชุมในวนั 

เวลา และสถานท่ีซึ่งประธานกาํหนด โดยวนันดัประชมุใหม่จะตอ้งอยู่ภายในระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 7 วนั แต่ไม่เกิน 14 วนั นบัจากวันนัด

ประชุมเดิม นอกจากนี ้เรื่องท่ีพิจารณาและลงมติในท่ีประชุมครัง้ใหม่ จะตอ้งเป็นเรื่องเดิมท่ีอาจพิจารณาไดโ้ดยชอบในการประชุมครัง้

ก่อนเท่านัน้ 

(2) ในกรณีท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ เป็นผูร้อ้งขอใหเ้รียกประชุม หรือเป็นการเรียกประชุมเน่ืองจากการประชุมในครัง้

ก่อนขาดองคป์ระชมุ จะไมม่ีการประชมุใหม่ตามกาํหนดไวใ้นขอ้ (1) 

ทัง้นี ้หนังสือเชิญประชุมสาํหรบัการประชุมครัง้ใหม่ท่ีจะจัดขึน้จะส่งใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ตามรายช่ือและท่ีอยู่

ซึ่งเคยไดจ้ัดส่งหนงัสือเชิญประชุมในครัง้ก่อนทกุราย ภายในระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 3 วนัก่อนวนันัดประชุมครัง้ใหม่โดยบริษัทมีสิทธิท่ีจะ

ไม่ส่งเอกสารประกอบการประชมุซํา้กบัท่ีไดเ้คยส่งไปพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุครัง้ก่อน 

12.8 มติท่ีประชมุ 

มติของท่ีประชมุผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิทัง้หมดของ

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิ ทธิหรือผูร้บัมอบฉันทะท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง และใหม้ตินัน้มีผลผูกพนัผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทุก

ราย ไม่ว่าจะไดเ้ขา้รว่มประชมุหรือไมก็่ตาม 

ผูท่ี้มีสิทธิออกเสียงขา้งตน้  หมายถึงผูท่ี้ไมม่ีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นเรื่องท่ีท่ีประชมุจะพิจารณาลงมติ 

12.9 รายงานการประชมุ 

บริษัทจะจัดทาํรายงานการประชุมผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิโดยให ้ประธานท่ีประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิในครัง้นัน้ๆ เป็นผูล้งนามรบัรองรายงานการประชุมทัง้นี ้ใหจ้ัดเก็บ

รายงานการประชมุไวท่ี้สาํนกังานใหญ่ของบริษัท 
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รายงานการประชุมดงักล่าวซึ่งลงนามโดยประธานท่ีประชุมในแต่ละครัง้ใหถื้อว่าถูกตอ้งและผูกพนัผูถื้อใบสาํคญัแสดง

สิทธิทุกรายไม่ว่าจะไดเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ยหรือไม่ก็ตาม ในกรณีท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิรอ้งขอบริษัทจะตอ้งจัดส่งรายงานการประชมุ

ใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิรายท่ีรอ้งขอดว้ย โดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกับการจัด 

ส่งรายงานการประชมุนัน้ๆ 

12.10 มติเป็นหนงัสือแทนการประชมุ 

ในกรณีท่ีจะตอ้งมี การประชมุผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเพื่อลงมติไม่ว่าเรื่องหน่ึงเรื่องใดตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ 

บริษัทอาจขอใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทาํความตกลงกันเป็นลายลกัษณอ์ักษรแทนการประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเพื่อลงมติใน

เรื่องดังกล่าวได ้แต่มติดังกล่าวจะตอ้งมีผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิซึ่งถือใบสาํคัญแสดงสิทธิเป็นจาํนวนไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวน

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดใ้ชส้ิทธิทัง้หมดลงลายมือช่ือใหค้วามเห็นชอบไวเ้ป็นหลักฐานในหนังสือฉบับเดียวกันหรือหลายฉบับก็ได ้

และส่งมอบใหป้ระธานกรรมการบริษัทหรือบคุคลท่ีไดร้บัมอบหมายเป็นผูเ้ก็บรกัษาไว ้

การลงมติตามวิธีการท่ีกาํหนดในขอ้ 12.10 นี ้ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไม่สามารถยกเลิกหรือเพิกถอนมติท่ีส่งมาไดเ้วน้

แต่จะไดร้บัความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัท และมติดงักล่าวจะมีผลใชบ้งัคบัและผกูพนัผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทกุราย ไม่ว่าจะไดล้ง

ลายมือช่ือใหค้วามเห็นชอบในมติดงักล่าวหรือไมก็่ตาม 

12.11 ค่าใชจ่้าย 

บริษัทจะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ่้ายตามสมควรทัง้หมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการประชมุผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

13 ผลบังคับข้อกาํหนดสิทธิและกฎหมายทีใ่ชบ้ังคับ 

ขอ้กาํหนดสิทธิฉบบันีจ้ะมีผลใชบ้งัคบัในวันท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิไปจนถึงวันใชส้ิทธิครัง้สุดทา้ยโดยขอ้กาํหนดสิทธินีจ้ะใช้

บงัคับและตีความตามกฎหมายไทย หากมีขอ้ความใดๆในขอ้กาํหนดสิทธินีข้ัดแยง้กับกฎหมายหรือประกาศใดๆท่ีมีผลใชบ้ังคบัตาม

กฎหมายกับใบสาํคัญแสดงสิทธิใหใ้ชข้อ้ความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบงัคบักับใบสาํคัญแสดงสิทธิแทนขอ้ความของขอ้ 

กาํหนดสิทธิเฉพาะในส่วนท่ีขดัแยง้กนันัน้ ส่วนขอ้กาํหนดสิทธิอื่นยงัคงมีผลใชบ้งัคบัโดยสมบรูณต์ามกฎหมาย 
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