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ข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ 

ของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสําหรับ 

“ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (VIBHA-W3)” 
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ขอ้กาํหนดว่าดว้ยสทิธิและหนา้ที่ 

ของผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสทิธิและผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิสาํหรบั 

“ใบสาํคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุน้สามญั บรษิทั โรงพยาบาลวภิาวดี จาํกดั (มหาชน) คร ัง้ที่ 3 (VIBHA-W3)” 

 

ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุน้สำมญัออกใหม่ของ บริษทัโรงพยำบำลวภิำวดี จ ำกดั (มหำชน) คร ัง้ที่ 3 ออกโดยบริษทั 

โรงพยำบำลวภิำวด ีจ ำกดั (มหำชน) ตำมมตทิีป่ระชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2560 เมือ่วนัที ่27 เมษำยน2560 

ทัง้น้ีผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะไดร้บัสิทธิตำมที่ไดก้  ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิ โดยบริษทัและผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิ

จะตอ้งผูกพนัตำมขอ้ก ำหนดสิทธิทุกประกำร และใหถ้ือว่ำผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิไดร้บัทรำบและเขำ้ใจขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ใน

ขอ้ก ำหนดสทิธิเป็นอย่ำงดีแลว้ ท ัง้น้ีบริษทัจะจดัใหม้กีำรเก็บรกัษำส ำเนำขอ้ก ำหนดสทิธิไวณ้ ส ำนกังำนใหญ่ของบริษทัเพื่อใหผู้ถ้ือ

ใบส ำคญัแสดงสทิธขิอตรวจสอบส ำเนำขอ้ก ำหนดสทิธไิดใ้นวนัและเวลำท ำกำรของบรษิทั 

 

1. คาํจาํกดัความ 

ค ำและขอ้ควำมต่ำงๆทีใ่ชอ้ยู่ในขอ้ก ำหนดสทิธใิหม้คีวำมหมำยดงัต่อไปน้ี 

  ขอ้ก ำหนดสทิธ ิ หมำยถงึ  ขอ้ก ำหนดว่ำดว้ยสทิธแิละหนำ้ทีข่องผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

       และผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สำมญั 

       บรษิทั โรงพยำบำลวภิำวด ีจ ำกดั (มหำชน) คร ัง้ที ่3 และทีม่ ี

       กำรแกไ้ขเพิม่เตมิภำยหลงั 

  ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิหรอื หมำยถงึ  ใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สำมญั บรษิทั โรงพยำบำลวภิำวด ี

       จ ำกดั (มหำชน) คร ัง้ที ่3 VIBHA-W3 

  ใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ หมำยถงึ  ใบทีไ่ดอ้อกโดย บรษิทั ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย)  

       จ ำกดั เพือ่ใชแ้ทนใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สำมญัของ 

       บรษิทั โรงพยำบำลวภิำวด ีจ ำกดั (มหำชน) คร ัง้ที ่3 

  ผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ หมำยถงึ  บรษิทั โรงพยำบำลวภิำวด ีจ ำกดั (มหำชน) หรอื “บรษิทั” 

  ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิ หมำยถงึ  ผูท้รงสทิธใินใบส ำคญัแสดงสทิธ ิและ/หรอื ใบแทนใบส ำคญั 

       แสดงสทิธทิีถ่กูตอ้งตำมกฎหมำย 
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  วนัท ำกำร  หมำยถงึ  วนัทีธ่นำคำรพำณิชยเ์ปิดท ำกำรตำมปกตใินกรุงเทพมหำนคร ซึง่ 

       ไมใ่ช่วนัเสำร ์หรอืวนัอำทติย ์หรอืวนัหยุดธนำคำรอื่นๆ  

       ทีก่  ำหนดโดยธนำคำรแห่งประเทศไทย 

  ส ำนกังำน ก.ล.ต.  หมำยถงึ  ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์

  ตลำดหลกัทรพัย ์ หมำยถงึ  ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

  ประกำศ ทจ.34/2551 หมำยถงึ  ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุที ่ทจ.34/2551 เรื่องกำร 

       ขออนุญำต และกำรอนุญำตใหเ้สนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่ 

       จะซื้อหุน้ทีอ่อกใหมแ่ละหุน้ทีอ่อกใหมเ่พือ่รองรบัใบส ำคญัแสดง 

       สทิธ ิ

  ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์ หมำยถงึ  บรษิทั ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

  วนัออกใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ หมำยถงึ  วนัที ่15 มถินุำยน2560 

  วนัใชส้ทิธ ิ หมำยถงึ  ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธสิำมำรถใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

       ไดปี้ละหน่ึงคร ัง้ ในวนัที ่30 กนัยำยนของทกุปี ภำยใน 

       ระยะเวลำ 5 ปี นบัจำกวนัออกใบส ำคญัแสดงสทิธทิ ัง้น้ีก ำหนด 

       วนัใชส้ทิธคิร ัง้แรกตรงกบัวนัที่ 30 กนัยำยน 2560 และวนัใช ้

       สทิธคิร ัง้สุดทำ้ยตรงกบัวนัที่ 14 มถินุำยน 2565ซึง่หำกวนั 

       ก ำหนดกำรใชส้ทิธติรงกบัวนัหยุดท ำกำรใหเ้ลือ่นเป็นวนัท ำกำร 

       ก่อนหนำ้ 

  ระยะเวลำแจง้ควำมจ ำนง หมำยถงึ  ใหม้คีวำมหมำยตำมทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 2.2.2 
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2. รายละเอยีดของใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

บริษทัจะออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน้สำมญัของบริษทัจ ำนวน 1,012,587,386 หน่วย โดยจดัสรร

ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้สำมญัเดมิของบรษิทัทีม่รีำยชื่อปรำกฏอยู่ในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัที่ 12 พฤษภำคม 2560 ตำมสดัส่วนกำรถอื

หุน้ ในอตัรำส่วน 13 หุน้สำมญัเดมิต่อใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย รวมจ ำนวนไมเ่กนิ 1,012,587,386 หน่วย  

2.1 ลกัษณะสาํคญัของใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

  ผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ บรษิทั โรงพยำบำลวภิำวด ีจ ำกดั (มหำชน) 

   ทีอ่ยู่ผูเ้สนอขำย   เลขที ่51/3 ถนนงำมวงศว์ำน แขวงลำดยำว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหำนคร 10900 

       โทรศพัท ์02-561-1111 โทรสำร 02-561-1466 

  ประเภทใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ ใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สำมญั บรษิทั โรงพยำบำลวภิำวด ีจ ำกดั  

       (มหำชน) คร ัง้ที ่3 (VIBHA-W3) 

  ชนิดใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ ใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สำมญัของบรษิทั ชนิดระบชุื่อผูถ้อืและโอน 

       เปลีย่นมอืได ้

  จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่  ไมเ่กนิ 1,012,587,386 หน่วย 

  ออกและเสนอขำย 

  จ ำนวนหุน้ทีร่องรบักำรใชส้ทิธิ 1,012,587,386 หุน้ ซึง่คิดเป็นรอ้ยละ 7.69 ของจ ำนวนหุน้ทีจ่  ำหน่ำยไดแ้ลว้ 

  ตำมใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ ทัง้หมดของบริษทัจ ำนวน 13,163,636,018 หุน้ณ วนัที่ 27 กุมภำพนัธ ์2560 ซึ่ง

เป็นวนัทีค่ณะกรรมกำรมมีติใหเ้สนอเรื่องกำรออกใบส ำคญัแสดงสทิธิดงักล่ำวต่อที่

ประชมุผูถ้อืหุน้ 

  วธิเีสนอขำย  เป็นกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธใิหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั ตำมสดัส่วนกำรถอื 

   หุน้ในอตัรำ 13 หุน้สำมญัเดมิต่อใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย โดยก ำหนดรำยชื่อผู ้

ถือหุน้สำมญัของบริษทัที่มีสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิ ในวนัที่ 11 พฤษภำคม 

2560 และใหร้วบรวมรำยชื่อตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละ

ตลำดหลกัทรพัยโ์ดยวธิปิีดสมดุทะเบยีนในวนัที ่12 พฤษภำคม 2560 

  รำคำเสนอขำยต่อหน่วย  0.00 บำท (ศูนยบ์ำท) 
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  อำยุของใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ 5 ปี นบัแต่วนัที่ออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ (ตัง้แต่วนัที่15 มถินุำยน 2560จนถงึวนัที่

14 มถินุำยน 2565) ทัง้น้ีภำยหลงักำรออกใบส ำคญัแสดงสทิธบิริษทัจะไม่ขยำยอำยุ

ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ

  วนัทีอ่อกใบส ำคญัแสดงสทิธิ  15 มถินุำยน 2560 

  อตัรำกำรใชส้ทิธต่ิอหน่วย  ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วยมสีทิธซิื้อหุน้สำมญัได ้1 หุน้เวน้แต่กรณีมกีำร 

       ปรบัอตัรำกำรใชส้ทิธติำมเงือ่นไขกำรปรบัสทิธิ 

  รำคำกำรใชส้ทิธ ิ รำคำกำรใชส้ทิธิของใบส ำคญัแสดงสทิธิจะเท่ำกบั 3.00 บำท (สำมบำท) ต่อหุน้เวน้

แต่กรณีมกีำรปรบัรำคำกำรใชส้ทิธติำมเงือ่นไขกำรปรบัสทิธิ 

  ระยะเวลำและก ำหนดกำรใชส้ทิธ ิ ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธสิำมำรถใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธไิด ้ ปี ล ะห น่ึ ง ค ร ั้ง 

ในวนัที่ 30 กนัยำยนของทุกปี ภำยในระยะเวลำ 5 ปี นบัจำกวนัออกใบส ำคญั

แสดงสทิธทิ ัง้น้ีก ำหนดวนัใชส้ทิธิคร ัง้แรกตรงกบัวนัที่ 30กนัยำยน 2560 และวนัใช ้

สทิธิคร ัง้สุดทำ้ยตรงกบัวนัที่ 14 มถินุำยน 2565 ซึ่งหำกวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิตรง

กบัวนัหยุดท ำกำรใหเ้ลือ่นเป็นวนัท ำกำรก่อนหนำ้ 

ระยะเวลำแจง้ควำมจ ำนง  ภำยในระยะเวลำ 5 วนัท ำกำรก่อนวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธแิต่ละคร ัง้ ส ำหรบัวนัใช ้

ในกำรใชส้ทิธ ิ                         สทิธคิร ัง้สุดทำ้ยก ำหนดใหม้รีะยะเวลำ 15 วนัก่อนวนัใชส้ทิธคิร ัง้สุดทำ้ย 

วนัทีส่ิ้นสุดอำยุของใบส ำคญั  14 มถินุำยน 2565 

แสดงสทิธ ิ

นำยทะเบยีนใบส ำคญั บรษิทั ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (“ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย)์ 

แสดงสทิธ ิ

ตลำดรองของใบส ำคญั  บรษิทัจะน ำใบส ำคญัแสดงสทิธเิขำ้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนใน 

แสดงสทิธ ิ  ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ตลำดรองของหุน้สำมญัทีเ่กดิ บรษิทัจะน ำหุน้สำมญัทีเ่กดิจำกกำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธทิีอ่อกและเสนอ 

จำกกำรใชส้ทิธ ิ  ขำยในครัง้น้ีเขำ้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง 

ประเทศไทย 

วธิแีละเงือ่นไขกำรใชส้ทิธ ิ เป็นไปตำมทีร่ะบไุวใ้น 2.2 
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2.2 การใชส้ทิธิและเงือ่นไขการใชส้ทิธิ 

2.2.1. วนัก ำหนดกำรใชส้ทิธ ิ

ผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสทิธิสำมำรถใชส้ิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิไดปี้ละหน่ึงคร ัง้ ในวนัที่ 30 กนัยำยนของทุกปี ภำยใน

ระยะเวลำ 5 ปี นบัจำกวนัออกใบส ำคญัแสดงสทิธิท ัง้น้ีก ำหนดวนัใชส้ทิธิคร ัง้แรกตรงกบัวนัที่ 30 กนัยำยน 2560 และวนัใชส้ทิธิ

คร ัง้สุดทำ้ยตรงกบัวนัที่ 14 มถินุำยน 2565 ซึง่หำกวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธติรงกบัวนัหยุดท ำกำรใหเ้ลือ่นเป็นวนัท ำกำรก่อนหนำ้ 

2.2.2. ระยะเวลำแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ 

ผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ประสงคจ์ะใชส้ิทธิในกำรซื้อหุน้สำมญัของบริษทั จะตอ้งแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิซื้อหุน้

สำมญัของบรษิทั ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถงึ 15.00 น. ภำยในระยะเวลำ 5 วนัท ำกำรก่อนวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิแต่ละคร ัง้ส  ำหรบัวนั

ใชส้ิทธิคร ัง้สุดทำ้ยก ำหนดใหม้รีะยะเวลำแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิคร ัง้สุดทำ้ยภำยในระยะเวลำ 15 วนัก่อนวนัใชส้ิทธิคร ัง้

สุดทำ้ย 

ทัง้น้ีบริษทัจะไม่มกีำรปิดสมดุทะเบยีนเพื่อพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิ  ยกเวน้ในกรณีกำรใชส้ทิธิคร ัง้สุดทำ้ยจะมกีำร

ปิดสมดุทะเบยีนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ21 วนั ก่อนกำรใชส้ทิธิคร ัง้สุดทำ้ย และตลำดหลกัทรพัยจ์ะท ำกำรขึ้นเครื่องหมำย 

SP (หำ้มท ำกำรซื้อขำย) ล่วงหนำ้ 2 วนัท ำกำรก่อนวนัปิดสมดุทะเบยีน (ในกรณีที่วนัปิดสมดุทะเบยีนพกักำรโอนสทิธิใบส ำคญั

แสดงสทิธติรงกบัวนัหยุดท ำกำรของตลำดหลกัทรพัยใ์หเ้ลือ่นวนัปิดสมดุทะเบยีนเป็นวนัท ำกำรก่อนหนำ้) 

กำรแจง้ข่ำวเกี่ยวกบักำรใชส้ทิธิ อตัรำกำรใชส้ทิธิ รำคำที่จะซื้อหุน้สำมญั ระยะเวลำในกำรใชส้ทิธิ และระยะเวลำกำรแจง้

ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ บริษทัจะแจง้รำยละเอียดดงักล่ำวอย่ำงนอ้ย 5 วนัท ำกำรก่อนระยะเวลำแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิแต่

ละคร ัง้ ในระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลำดหลกัทรพัย ์ (ระบบ setportal) ส ำหรบัวนัใชส้ิทธิคร ัง้สุดทำ้ย บริษทัจะส่งรำยละเอียด

ดงักลำ่วใหก้บัผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธ ิตำมรำยชื่อทีป่รำกฏอยู่ในสมดุทะเบยีนผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิ ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนคร ัง้

สุดทำ้ยทำงไปรษณียล์งทะเบยีน 

2.2.3 นำยทะเบยีนของใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ

บรษิทั ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั  

เลขที ่93 ถนนรชัดำภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร 10400 

โทรศพัท ์: 0-2009-9000 โทรสำร : 0-2009-9991 Website: www.tsd.co.th 

 นำยทะเบยีนของใบส ำคญัแสดงสิทธิจะรบัผดิชอบต่อกำรปิดสมดุทะเบยีนผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซึ่งในสมดุทะเบยีน

จะตอ้งประกอบดว้ย ชื่อและนำมสกุล สญัชำติ ที่อยู่ของผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิ และรำยละเอียดอื่นๆ  ที่ บริษทั ศูนยร์บัฝำก

หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั จะก ำหนด ในกรณีขอ้มลูไม่ตรงกนัจะถอืว่ำขอ้มลูที่ปรำกฏในสมดุทะเบยีนผูถ้ือใบส ำคญัแสดง

http://www.tsd.co.th/
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สทิธิเป็นขอ้มลูที่ถูกตอ้ง ดงันัน้ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิมหีนำ้ที่ในกำรแจง้ขอเปลีย่นแปลง หรือแกไ้ข ขอ้ผดิพลำดในรำยละเอียด

ในกำรลงบนัทกึสมดุทะเบยีนใบส ำคญัแสดงสทิธต่ิอนำยทะเบยีนโดยตรง 

 บริษทัขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยจะแจง้กำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวใหแ้ก่ผูถ้ือ

ใบส ำคญัแสดงสทิธทิรำบถงึกำรเปลีย่นแปลงดงักลำ่วผ่ำนระบบเผยแพร่ขอ้มลูของตลำดหลกัทรพัย ์ (ระบบ setportal) และแจง้ให ้

ก.ล.ต.ทรำบภำยใน 15 วนั รวมท ัง้ บริษทัจะด ำเนินกำรจดัส่งหนงัสอืแจง้กำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำวใหก้บัผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิ

ทำงไปรษณียล์งทะเบยีนดว้ย 

2.2.4 สถำนทีต่ดิต่อในกำรใชส้ทิธิ 

บรษิทั โรงพยำบำลวภิำวด ีจ ำกดั (มหำชน) 

เลขที ่51/3 ถนนงำมวงศว์ำน แขวงลำดยำว เขตจตจุกัร  

กรุงเทพมหำนคร 10900 

โทรศพัท ์0-2561-1111 โทรสำร 0-2561-1466 Website : www.vibhavadi.com 

 ทัง้น้ี ในกรณีที่บริษทัมกีำรเปลีย่นแปลงสถำนที่ติดต่อในกำรใชส้ทิธิ บริษทัจะแจง้รำยละเอียดใหก้บัผูถ้อืใบส ำคญัแสดง

สทิธทิรำบผ่ำนระบบเผยแพร่ขอ้มลูของตลำดหลกัทรพัยต่์อไป 

2.2.5 ข ัน้ตอนกำรใชส้ทิธ ิ

ผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถติดต่อขอรบัแบบแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิซื้อหุน้

สำมญัไดท้ีบ่รษิทั ในระหว่ำงระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ 

ในกรณีที่ใบส ำคญัแสดงสทิธิอยู่ในระบบไรใ้บหุน้ (Scripless System) ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ตอ้งกำรใชส้ทิธิตอ้ง

แสดงควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอใหอ้อกใบส ำคญัแสดงสทิธิตำมที่ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก ำหนด โดยยื่นต่อบริษทั

หลกัทรพัยข์องตน และบรษิทัหลกัทรพัยน์ัน้จะด ำเนินกำรแจง้กบั บริษทั ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (TSD) เพื่อ

ขอถอนใบส ำคญัแสดงสทิธสิ  ำหรบัน ำไปใชเ้ป็นหลกัฐำนประกอบกำรซื้อหุน้ทีจ่ะยืน่กบับรษิทั เพือ่ด ำเนินกำรใชส้ทิธต่อไป 

ผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ประสงคจ์ะใชส้ิทธิซื้อหุน้สำมญัจะตอ้งปฏบิตัิตำมเงื่อนไขกำร

แจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ โดยผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งปฏิบตัิใหถู้กตอ้งตำมขอ้บงัคบัหรือกฎหมำยต่ำงๆ ที่ใชบ้งัคบั

เกี่ยวกบักำรใชส้ทิธจิองซื้อหุน้สำมญัดว้ย โดยด ำเนินกำรและส่งเอกสำรดงัต่อไปน้ี 

 1) แบบแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิซื้อหุน้สำมญัที่ไดก้รอกขอ้ควำมถูกตอ้งชดัเจนและครบถว้นแลว้ทุกรำยกำร พร อ้ม

ลงนำมโดยผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิท ัง้น้ีผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะสำมำรถขอรบัแบบแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิซื้อหุน้สำมญั

http://www.vibhavadi.com/
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ของบรษิทัได ้ณ สถำนที่ติดต่อในกำรใชส้ทิธิ ในช่วงระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ หรือระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนง

ในกำรใชส้ทิธคิร ัง้สุดทำ้ย 

 2) ใบส ำคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ระบุว่ำผูถ้ือนัน้มสีิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมจ ำนวนที่ระบุอยู่

ในแบบแสดงจ ำนงกำรใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญั 

 3) หลกัฐำนประกอบกำรใชส้ทิธ ิ 

(1) บคุคลสญัชำตไิทย : ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนพรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

(2) บคุคลต่ำงดำ้ว : ส ำเนำหนงัสอืเดนิทำง พรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

(3) นิตบิคุคลในประเทศ  : ส ำเนำหนงัสอืรบัรองบรษิทั ซึง่ออกใหโ้ดยกระทรวงพำณิชย ์หรอื 

หน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้ง อำยุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัก ำหนดกำรใชส้ิทธ ิ

พรอ้มรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง โดยผูม้อี  ำนำจลงนำมและประทบัตรำส ำคญั

ของนิติบุคคล (ถำ้ม)ี และแนบเอกสำรหลกัฐำนของผูม้อี  ำนำจลงลำยมอื

ชื่อ ตำม (1) หรอื (2) แลว้แต่กรณี พรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

(4)  นิตบิคุคลต่ำงประเทศ  : ส ำเนำเอกสำรกำรจดทะเบยีนบรษิทัรบัรองโดย Notary Public  

หรือหน่วยรำชกำรที่มีอ  ำนำจ อำยุไม่เกิน 6 เดือน พรอ้มรบัรองส ำเนำ

ถกูตอ้ง และเอกสำรหลกัฐำนของผูม้อี  ำนำจลงลำยมอืชื่อตำม (1) หรือ (2) 

แลว้แต่กรณี พรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

 4) ช ำระเงินตำมจ ำนวนในกำรใชส้ิทธิตำมที่ระบุในแบบแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิซื้อหุน้สำมญัภำยในระยะเวลำที่

ก  ำหนด โดยไมเ่กนิวนัใชส้ทิธ ิโดยวธิหีน่ึงวธิใีด ดงัน้ี 

(ก) โอนเงินเขำ้บญัชีเงินฝำกชื่อบญัชี “บญัชีจองซื้ อหุน้สามญัเพิ่มทุน บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จํากดั 

(มหาชน)” ธนำคำรธนชำต จ ำกดั (มหำชน) สำขำ โรงพยำบำลวภิำวด ีบญัชกีระแสรำยวนั เลขที ่195-3-00067-6 โดยแนบหลกัฐำน

กำรโอนเงนิ 

(ข) ช ำระโดย เช็ค ดร๊ำฟท์ ต ัว๋แลกเงินธนำคำร หรือค ำส ัง่จ่ำยเงินธนำคำรที่สำมำรถเรียกเก็บไดใ้น

กรุงเทพมหำนคร ภำยในวนัใชส้ิทธิแต่ละคร ัง้ โดยขดีคร่อมส ัง่จ่ำย “บญัชีจองซื้ อหุน้สามญัเพิ่มทุน บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี 

จาํกดั (มหาชน)” ทัง้น้ีกำรใชส้ทิธิซื้อหุน้สำมญัดงักล่ำวจะสมบูรณ์ต่อเมือ่บริษทัสำมำรถเรียกเก็บเงนิจ ำนวนดงักล่ำวไดแ้ลว้เท่ำนัน้ 

หำกเรียกเก็บเงนิไม่ไดด้ว้ยเหตุใดๆ ที่มไิดเ้กิดจำกบริษทั ใหถ้อืว่ำผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิแสดงเจตนำยกเลกิกำรใชส้ิทธิดงักล่ำว 
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และบรษิทัตกลงใหถ้อืเป็นกำรยกเลกิกำรขอใชส้ทิธิในคร ัง้นัน้ แต่ท ัง้น้ีไม่เป็นกำรตดัสทิธิที่จะใชส้ทิธิซื้อหุน้สำมญัในครัง้ต่อไป เวน้

แต่เป็นกำรยกเลกิกำรใชส้ทิธใินครัง้สุดทำ้ยใหถ้อืว่ำหมดสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสทิธดิงักลำ่วอกีต่อไป 

หมำยเหตุ : ผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ประสงคจ์ะใชส้ิทธิซื้อหุน้สำมญัจะเป็นผูร้บัภำระค่ำใชจ่้ำยทำงภำษี และ  / หรือ 

อำกรแสตมป์ท ัง้หมด (ถำ้ม)ี ตำมบทบญัญตัิแห่งประมวลรษัฎำกรว่ำดว้ยหมวดอำกรแสตมป์หรือขอ้บงัคบั หรือกฎหมำยอื่นที่

เกี่ยวขอ้ง หรอืบงัคบัใชใ้นกำรใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ(ถำ้ม)ี 

 2.2.6 จ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสทิธทิีข่อใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญัจะตอ้งเป็นจ ำนวนเตม็เท่ำนัน้โดยอตัรำกำรใชส้ทิธิ 

เท่ำกบัใบส ำคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุน้สำมญั เวน้แต่จะมกีำรปรบัสทิธิ 

 2.2.7 ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธจิะตอ้งใชส้ทิธใินกำรซื้อหุน้สำมญัไม่ต ำ่กว่ำ 100 หุน้ หรือทวคูีณของ 100 หุน้ ยกเวน้กรณี

ทีใ่บส ำคญัแสดงสทิธดิงักลำ่วมเีศษหรอืเป็นกรณีกำรใชส้ทิธิคร ัง้สุดทำ้ย อย่ำงไรก็ตำมในกรณีที่ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิที่มสีทิธิใน

กำรซื้อหุน้สำมญัต ำ่กว่ำ 100 หุน้ จะตอ้งใชส้ทิธคิร ัง้เดยีวท ัง้จ  ำนวน 

  2.2.8. จ ำนวนหุน้สำมญัที่จะออกเมือ่มกีำรใชส้ทิธิจะค ำนวณโดยกำรน ำจ ำนวนเงนิในกำรใชส้ทิธิ ซึ่งผูถ้อืใบส ำคญัแสดง

สทิธไิดช้  ำระตำมทีก่ลำ่วขำ้งตน้หำรดว้ยรำคำกำรใชส้ทิธใินขณะทีม่กีำรใชส้ทิธินัน้ โดยบริษทัจะออกหุน้สำมญัเป็นจ ำนวนเต็มไม่เกิน

จ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสทิธิคูณดว้ยอตัรำกำรใชส้ทิธิ  หำกมกีำรปรบัรำคำใชส้ทิธิและ / หรืออตัรำกำรใชส้ทิธิแลว้  ท ำให ้

มเีศษเหลอือยู่จำกกำรค ำนวณดงักลำ่ว  บรษิทัจะไมน่ ำเศษดงักลำ่วมำคิดค ำนวณและจะช ำระเงนิที่เหลอืจำกกำรใชส้ทิธิดงักล่ำวคืน

ใหแ้ก่ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธภิำยใน 14 วนั นบัจำกใชส้ทิธใินแต่ละคร ัง้โดยไมม่ดีอกเบี้ย 

ในกรณีที่ตอ้งมกีำรเปลี่ยนแปลงอตัรำกำรใชส้ิทธิตำมเกณฑก์ำรปรบัรำคำกำรใชส้ทิธิและอตัรำกำรใชส้ทิธิ ตำมที่ระบุใน

เงือ่นไขกำรปรบัสทิธ ิและมเีศษของจ ำนวนหุน้สำมญัที่จะไดร้บัจำกกำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธ ิใหต้ดัเศษของหุน้ทิ้ง 

2.2.9. กำรค ำนวณกำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใชส้ทิธ ิจะไมม่กีำรเปลีย่นแปลงซึ่งท ำใหร้ำคำกำรใชส้ทิธิใหม่สูงขึ้น และ/หรือ 

อตัรำกำรใชส้ทิธิลดลงเวน้แต่กรณีกำรรวมหุน้ และจะใชร้ำคำกำรใชส้ทิธิใหม่หลงักำรเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ต ำแหน่ง) คูณกบั

จ ำนวนหุน้สำมญั (จ ำนวนหุน้สำมญัค ำนวณไดจ้ำกอตัรำกำรใชส้ทิธใิหมคู่ณกบัจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธิที่แจง้ควำมจ ำนงในกำรใช ้

สทิธ ิเมือ่ค ำนวณไดจ้ ำนวนหุน้ออกมำเป็นเศษหุน้ ใหต้ดัเศษของหุน้นัน้ทิ้ง) ส่วนในกรณีที่กำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใชส้ทิธิดงักล่ำว

มผีลท ำใหร้ำคำกำรใชส้ทิธใิหมม่รีำคำซึง่ต ำ่กว่ำมลูค่ำทีต่รำไวข้องหุน้สำมญัของบริษทั ก็ใหใ้ชม้ลูค่ำที่ตรำไวข้องหุน้สำมญัของบริษ ัท

เป็นรำคำกำรใชส้ทิธใิหม ่
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2.2.10 หำกบรษิทัไดร้บัหลกัฐำนใบส ำคญัแสดงสทิธไิมค่รบตำมจ ำนวนทีร่ะบไุวใ้นแบบแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิซื้อหุน้

สำมญั หรือบริษทัตรวจสอบไดว้่ำขอ้ควำมที่ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิกรอกลงในแบบแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิซื้อหุน้สำมญันัน้

ไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง หรือปิดอำกรแสตมป์ไม่ครบถว้นถูกตอ้งตำมขอ้บงัคบัหรือกฎหมำยต่ำงๆ ผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิ

จะตอ้งท ำกำรแกไ้ขเพื่อใหเ้ป็นไปตำมเงือ่นไขก่อนวนัที่ใชส้ิทธิ มฉิะนัน้แลว้บริษทัจะถอืว่ำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิคร ัง้นัน้

สิ้นสภำพลงโดยไมม่กีำรใชส้ทิธิ และบริษทัจะจดัส่งใบส ำคญัแสดงสทิธิ พรอ้มคืนเงนิใหแ้ก่ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิภำยใน 14 วนั

นบัจำกวนัใชส้ทิธ ิโดยไมม่ดีอกเบี้ยไมว่่ำกรณีใดๆ 

ในกรณีที่ผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสทิธิช ำระเงนิในกำรใชส้ทิธิไม่ครบถว้น บริษทัสงวนสิทธิที่จะด ำเนินกำรประกำรใดประกำร

หน่ึงต่อไปน้ีตำมทีบ่รษิทัเหน็สมควร 

(1) ถอืว่ำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธใินครัง้นัน้สิ้นสภำพลงโดยไมม่กีำรใชส้ทิธหิรอื 

(2) ถอืว่ำจ ำนวนหุน้สำมญัที่จองซื้อมจี  ำนวนเท่ำกบัจ ำนวนที่พงึจะไดร้บัตำมจ ำนวนเงนิในกำรใชส้ทิธิซึ่งบริษทัไดร้บั

ช ำระไวจ้รงิตำมรำคำกำรใชส้ทิธใินขณะนัน้ 

 ในกรณีตำมขอ้ (1) บรษิทัจะคืนเงนิที่ไดร้บัไวแ้ละใบส ำคญัแสดงสทิธ ิซึง่บรษิทัถอืว่ำไมม่กีำรใชส้ทิธิดงักลำ่วใหก้บั 

ผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสทิธิภำยใน 14 วนั โดยไม่มกีำรค ำนวณดอกเบี้ย ไม่ว่ำในกรณีใดๆ ท ัง้น้ีใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่มกีำรใช ้

สทิธดิงักลำ่วยงัมผีลใชไ้ดต่้อไปจนถงึวนัใชส้ทิธคิร ัง้สุดทำ้ย หรือ  

 ในกรณีตำมขอ้ (2) บริษทัจะส่งมอบใบส ำคญัแสดงสทิธิพรอ้มเงนิส่วนที่เหลอื (ถำ้ม)ี ในกรณีที่บริษทัถือว่ำมกีำรใชส้ทิธิ

เพียงบำงส่วน คืนใหก้บัผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยใน 14 วนั โดยจะไม่มกีำรค ำนวณดอกเบี้ยไม่ว่ำในกรณีใดๆ อย่ำงไรก็ดี

ใบส ำคญัแสดงสทิธสิ่วนทีย่งัไมม่กีำรใชส้ทิธดิงักลำ่วยงัมผีลใชต่้อไปจนถงึวนัใชส้ทิธคิร ัง้สุดทำ้ย 

  2.2.11.เมือ่ผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ประสงคจ์ะใชส้ิทธิซื้อหุน้สำมญัไดป้ฏิบตัิตำมเงื่อนไขกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช ้

สทิธิซื้อหุน้สำมญั กล่ำวคือ ไดส้่งมอบท ัง้ใบส ำคญัแสดงสทิธิ แบบแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิซื้อหุน้สำมญั และช ำระเงนิค่ำจอง

ซื้อหุน้สำมญัถูกตอ้งและครบถว้นสมบูรณ์ ผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะไม่สำมำรถเพิกถอนกำรใชส้ิทธิได ้เวน้แต่จะไดร้บัควำม

ยนิยอมเป็นหนงัสอืจำกบรษิทั 

  2.2.12. เมือ่พน้ก ำหนดวนัใชส้ทิธิคร ัง้สุดทำ้ยแลว้ แต่ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิยงัมไิดป้ฏบิตัิตำมเงือ่นไขของกำรใชส้ทิธิที่

ก  ำหนดไวอ้ย่ำงครบถว้น ใหถ้อืว่ำใบส ำคญัแสดงสทิธนิ ัน้ๆ สิ้นสภำพลงโดยไม่มกีำรใชส้ทิธิแลผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิใชส้ทิธิไม่ได ้

อกีเมือ่พน้ก ำหนดกำรใชส้ทิธคิร ัง้สุดทำ้ย 



11/29 
 

  2.2.13. ในกรณีทีผู่ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธสิ่งมอบใบส ำคญัแสดงสทิธิเป็นจ ำนวนหน่วยมำกกว่ำจ ำนวนหน่วยที่ประสงคจ์ะ

ใชส้ทิธิ บริษทัจะส่งใบส ำคญัที่มจี  ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสทิธิส่วนที่เหลอืคืนใหแ้ก่ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิภำยใน 14 วนั

นบัจำกวนัใชส้ทิธนิ ัน้ๆ  

 2.2.14. บรษิทัจะยืน่ขอจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงทนุช ำระแลว้ของบรษิทั ต่อกระทรวงพำณิชยต์ำมจ ำนวนหุน้สำมญัทีอ่อก 

ใหมส่  ำหรบักำรใชส้ทิธใินแต่ละคร ัง้ภำยใน 14 วนั นบัจำกวนัใชส้ทิธ ิและบริษทัไดร้บัช ำระค่ำหุน้ครบตำมจ ำนวนที่มกีำรใชส้ทิธิแลว้ 

นอกจำกน้ีบรษิทัจะด ำเนินกำรจดทะเบยีนผูถ้อืใบแสดงสทิธทิีไ่ดใ้ชส้ทิธินัน้เขำ้เป็นผูถ้อืหุน้สำมญัของบริษทัในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ 

ตำมจ ำนวนหุน้สำมญัทีค่  ำนวณไดจ้ำกกำรใชส้ทิธใินครัง้นัน้ 

2.2.15. ในกรณีทีหุ่น้สำมญัทีส่  ำรองไวเ้พือ่รองรบักำรใชส้ทิธมิไีมเ่พยีงพอ  บรษิทัจะด ำเนินกำรชดใชค่้ำเสยีหำยทีเ่กดิขึ้น 

ใหแ้ก่ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิีไ่มส่ำมำรถใชส้ทิธิได ้ อย่ำงไรก็ตำมบริษทัจะไม่ชดใชค่้ำเสยีหำยใหแ้ก่ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ไม่

สำมำรถใชส้ิทธิไดเ้น่ืองจำกกำรถูกจ ำกดัสิทธิตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ที่ระบุในขอ้บงัคบัของบริษทัถงึแมว้่ำจะมหุีน้สำมญัเพียงพอก็

ตำม 

 2.2.16. ใหค้ณะกรรมกำรบรษิทั หรอื คณะกรรมกำรบรหิำร หรอื ประธำนกรรมกำร หรอืบคุคลทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำก 

คณะกรรมกำรบริษทัหรือคณะกรรมกำรบริหำร เป็นผูพ้จิำรณำขอ้ก ำหนด เงือ่นไขอื่น และรำยละเอียดอื่นๆ หรือ เหตุใหต้อ้งออก

หุน้ใหม่  ตลอดจนกำรเปลีย่นแปลงกำรใชส้ทิธิท ัง้ดำ้นรำคำและอตัรำกำรใชส้ทิธิ ตำมวธิีกำรค ำนวณที่เหมำะสม เมื่อมเีหตุกำรณ์

ตำมที่ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนที่เกี่ยวขอ้งก ำหนด ท ัง้น้ีหำกมีกรณีที่จ  ำเป็นตอ้งขอมติจำกที่ประชุมผูถ้ือหุน้ 

คณะกรรมกำรบรษิทัจะน ำเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ตำมกฎระเบยีบต่อไป 

 

3. การจอง การจาํหน่าย และการจดัสรร 

 3.1. วธิีการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

 กำรเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิของบริษทัในคร ัง้น้ีไม่ผ่ำนผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย  แต่เป็นกำรจดัสรร

ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดิมของบริษทั และไดร้บัจดัสรรในอตัรำส่วน 13 หุน้สำมญั ต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสทิธิ ซึ่งมรีำยชื่อปรำกฏอยู่

ในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่12 พฤษภำคม 2560โดยไมค่ิดมลูค่ำ 

 3.2. วธิีการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

 บริษทัจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้สำมญัเดิมที่มีรำยชื่อปรำกฏในสมุดทะเบียนผูถ้ือหุน้ ณ วนัที่ 12 

พฤษภำคม 2560 ในอตัรำส่วน 13 หุน้สำมญัต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ
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 3.3. วนัและวธีิการจองซื้อ และการชําระเงนิค่าจองซื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

 บริษทัจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้สำมญัเดิมที่มีรำยชื่ อปรำกฏในสมุดทะเบียนผูถ้ือหุน้ ณ วนัที่ 12

พฤษภำคม 2560 ในอตัรำส่วน 13 หุน้สำมญั ต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสทิธ ิโดยไมค่ิดมลูค่ำ 

 3.4 วธิีการสง่มอบใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

 บริษทัจะด ำเนินกำรใหศู้นยร์บัฝำกหลกัทรพัยเ์ป็นนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ และบริษทัจะด ำเนินกำรส่งมอบ

ใบส ำคญัแสดงสทิธใิหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิทีต่ำมวธิทีีไ่ดร้ะบุไวใ้นขอ้ก ำหนดสทิธ ิ

 3.5. ตลาดรองของใบสาํคญัแสดงสทิธิ และตลาดรองของหุน้สามญัที่เกดิจากการใชส้ทิธิ 

 ตลำดรองของใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ

 ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จดัสรรในครัง้น้ี บริษทัจะยื่นขอเขำ้จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย ์ท ัง้น้ีภำยใตเ้งื่อนไขกำรปฏิบตัิ

ตำมประกำศ และกฏเกณฑท์ีเ่กี่ยวขอ้ง โดยจะด ำเนินกำรภำยใน 45 วนั หลงัจำกไดท้  ำกำรจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

 ตลำดรองของหุน้สำมญัทีเ่กดิจำกกำรใชส้ทิธิ 

 บริษทัจะด ำเนินกำรยื่นขออนุญำตน ำหุน้สำมญัที่ออกใหม่จำกกำรใชส้ิทธิแปลงสภำพของใบส ำคญัแสดงสิทธิเขำ้จด

ทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนต่อตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภำยใน 30 วนั นบัจำกวนัสุดทำ้ยของระยะเวลำกำรใชส้ทิธิ

ในแต่ละคร ัง้ ท ัง้น้ีเพือ่ใหหุ้น้สำมญัดงักลำ่วสำมำรถท ำกำรซื้อขำยในตลำดหลกัทรพัยไ์ดเ้ช่นเดยีวกบัหุน้สำมญัเดมิของบรษิทั 
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4. การชดใชค่้าเสยีหาย กรณีบรษิทัไม่สามารถจดัใหมี้หุน้สามญัเพือ่รองรบัการใชส้ทิธิ 

บรษิทัจะชดใชค่้ำเสยีหำยใหแ้ก่ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธติำมรำยละเอยีด ดงัน้ี 

4.1 บริษทัจะชดใชค่้ำเสียหำยใหแ้ก่ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิต่อเมื่อผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสิทธิไดม้ำแสดงควำมจ ำนงที่จะใช ้

สทิธใินแต่ละคร ัง้ และปฏบิตัถิกูตอ้งครบถว้นตำมเงือ่นไขทีก่  ำหนดไว ้และบริษทัไม่สำมำรถจดัใหม้หุีน้สำมญัเพื่อรองรบักำรใชส้ทิธิ

ของใบส ำคญัแสดงสทิธไิดอ้ย่ำงครบถว้น โดยค่ำเสยีหำยที่บริษทัจะชดใชใ้หแ้ก่ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิขำ้งตน้ สำมำรถค ำนวณได ้

ดงัน้ี 

 

 

 

 โดยที ่

  B คือ จ ำนวนหุน้สำมญัทีไ่มส่ำมำรถจดัใหม้ ีและ / หรอื เพิม่ขึ้นได ้ตำมอตัรำกำรใช ้

    สทิธทิีเ่ปลีย่นแปลงเพิม่ขึ้น ต่อ 1 หน่วย 

  MP คือ มลูค่ำกำรซื้อขำยหุน้สำมญัของบรษิทัท ัง้หมดหำรดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัของ 

    บรษิทัทีม่กีำรซื้อขำยท ัง้หมดในตลำดหลกัทรพัยใ์นวนัใชส้ทิธใินแต่ละคร ัง้  

  EP คือ รำคำกำรใชส้ทิธหิรอืรำคำกำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธทิีเ่ปลีย่นแปลงแลว้ 

 ในกรณีทีไ่มส่ำมำรถหำ “รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบรษิทั” เน่ืองจำกหุน้สำมญัไม่มกีำรซื้อขำยในวนัใชส้ทิธิบริษทั

จะด ำเนินกำรก ำหนดรำคำยุตธิรรมเพือ่ใชใ้นกำรค ำนวณแทน 

 4.2. กำรชดใชค่้ำเสยีหำยขำ้งตน้ บริษทัจะช ำระใหเ้ป็นเช็คขดีคร่อมส ัง่จ่ำยเฉพำะและจะจดัส่งทำงไปรษณียล์งทะเบยีน

ภำยใน 14 วนั นบัจำกวนัใชส้ิทธิในแต่ละคร ัง้ โดยไม่มดีอกเบี้ย หำกบริษทัไม่สำมำรถคืนเงินค่ำจองซื้อหุน้ดงักล่ำวใหแ้ก่ผูถ้ือ

ใบส ำคญัแสดงสทิธิไดภ้ำยในก ำหนดเวลำดงักล่ำว บริษทัจะช ำระดอกเบี้ยใหแ้ก่ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิในอตัรำรอ้ยละ 7.5 ต่อปี  

โดยค ำนวณจำกค่ำเสยีหำยนบัจำกวนัที่พน้ก ำหนดระยะเวลำ 14 วนัดงักล่ำวจนถึงวนัที่ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสิทธิไดร้บัเงนิคืนแลว้ 

อย่ำงไรก็ดีไม่ว่ำในกรณีใดๆ หำกไดม้ีกำรส่งเช็คคืนเงินค่ำเสียหำยดงักล่ำวทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุในแบบแจง้

ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญัโดยถกูตอ้งแลว้ ใหถ้อืว่ำผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธไิดร้บัคืนเงนิค่ำเสยีหำยแลว้โดยชอบ  และผู ้

ถอืใบส ำคญัแสดงสทิธจิะไมม่สีทิธเิรยีกรอ้งดอกเบี้ยหรอืค่ำเสยีหำยใดๆ อกีต่อไป 

 

ค่ำเสยีหำยต่อใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย = B X [MP-EP] 
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 อน่ึง ในกรณีที่ผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่มใิช่สญัชำติไทยที่ใชส้ิทธิจองซื้อหุน้สำมญั แต่ไม่สำมำรถจองซื้อได ้เน่ืองจำก

อตัรำส่วนกำรถือหุน้ของคนมิใช่สญัชำติไทยในขณะนัน้เกินกว่ำจ ำนวนรอ้ยละ 49 ของจ ำนวนหุน้ที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ท ัง้หมดของ

บริษทัตำมที่ระบุไวใ้นขอ้จ ำกดักำรโอนหุน้สำมญั ในกรณีเช่นน้ีบริษทัจะไม่ชดใชค่้ำสียหำย หรือ ด ำเนินกำรอื่นใดใหแ้ก่ผูถ้ือ

ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่มิใช่สญัชำติไทย และผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิคนที่มิใช่สญัชำติไทยไม่มีสิทธิเรียกรอ้งค่ำเสียหำย หรือ

เรียกรอ้งใหบ้ริษทัชดใชใ้ดๆ ท ัง้สิ้น อย่ำงไรก็ดีใบส ำคญัแสดงสทิธิยงัมผีลใชต่้อไปจนถงึวนัใชส้ทิธิคร ัง้สุดทำ้ย หำก ณ วนัใชส้ทิธิ

คร ัง้สุดทำ้ยผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสิทธิที่มใิช่สญัชำติไทยยงัไม่สำมำรถใชส้ทิธิไดเ้น่ืองจำกอตัรำส่วนกำรถอืหุน้ของคนที่มใิช่สญัชำติ

ไทยในขณะนัน้เกินกว่ำจ ำนวนที่ระบุไวใ้นขอ้จ ำกดักำรโอนหุน้สำมญั ใหถ้ือว่ำใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวหมดอำยุลง โดยผูถ้ือ

ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่มิใช่สญัชำติไทยดงักล่ำว ไม่มีสิทธิเรียกรอ้งค่ำเสียหำยใดๆ  ต่อบริษทั และบริษทัจะไม่ด ำเนินกำรชดใช ้

ค่ำเสยีหำยทีเ่กดิขึ้นท ัง้สิ้น 

 

5. เงือ่นไขการปรบัสทิธิ 

 บริษทัจะด ำเนินกำรปรบัรำคำกำรใชส้ิทธิและอตัรำกำรใชส้ทิธิในกำรซื้อหุน้สำมญัตลอดอำยุของใบส ำคญัแสดงสิทธิเมื่อ

เกิดเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หน่ึงดงัต่อไปน้ี โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อรกัษำผลประโยชนต์อบแทนของผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ให ้

นอ้ยกว่ำเดมิ 

 (1) เมื่อมกีำรเปลีย่นแปลงมูลค่ำที่ตรำไวข้องหุน้สำมญัของบริษทั อนัเป็นผลมำจำกกำรรวมหุน้หรือแบ่งแยกหุน้ ซึ่งกำร

เปลี่ยนแปลงรำคำกำรใชส้ิทธิและอตัรำใชส้ิทธิจะมผีลบงัคบัทนัทีนบัต ัง้แต่วนัที่ไดม้กีำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไวข้องหุน้สำมญั

ของบรษิทั 

  ก. รำคำกำรใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

Price 1  = Price 0 x [Par 1] 

   [Par 0] 
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  ข. อตัรำกำรใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี 

 

 

 

 

  โดยที ่

   Price 1  คือ รำยกำรใชส้ทิธใิหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 

   Price 0  คือ รำคำกำรใชส้ทิธเิดมิก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

   Ratio 1  คือ อตัรำกำรใชส้ทิธใิหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 

   Ratio 0  คือ อตัรำกำรใชส้ทิธเิดมิก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

   Par 1  คือ มลูค่ำทีต่รำไวข้องหุน้สำมญัหลงักำรเปลีย่นแปลง 

   Par 0  คือ มลูค่ำทีต่รำไวข้องหุน้สำมญัก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

 (2) เมือ่บรษิทัไดเ้สนอขำยหุน้สำมญัใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดิม และ / หรือประชำชนท ัว่ไป และ / หรือบุคคลในวงจ ำกดั ในรำคำ

สุทธต่ิอหุน้ของหุน้สำมญัทีอ่อกใหม่ค ำนวณไดต้ ำ่กว่ำรอ้ยละ 90 ของ “รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบริษทั” กำรเปลีย่นแปลง

รำคำกำรใชส้ทิธแิละอตัรำกำรใชส้ทิธจิะมผีลบงัคบัทนัท ีต ัง้แต่วนัแรกทีผู่ซ้ื้อหุน้สำมญัจะไม่ไดร้บัสทิธิในกำรจองซื้อหุน้สำมญัที่ออก

ใหม่ (วนัแรกที่ลำดหลกัทรพัยข์ึ้นเครื่องหมำยXR) ส  ำหรบักรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดิม และ / หรือ วนัแรกของกำร

เสนอขำยหุน้สำมญัที่ออกใหม่ส  ำหรบักรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนท ัว่ไป และ  / หรือ กรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่

บคุคลในวงจ ำกดั แลว้แต่กรณี 

 “รำคำสุทธิต่อหุน้สำมญัที่ออกใหม่” ค ำนวณไดจ้ำกจ ำนวนเงนิท ัง้สิ้นที่บริษทัจะไดร้บัจำกกำรเสนอขำยหุน้สำมญัหกัดว้ย

ค่ำใชจ่้ำย หำรดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัทีอ่อกใหมท่ ัง้หมด 

 “รำคำตลำดหุน้ของหุน้สำมญัของบริษทั” หมำยถงึ มลูค่ำไดจ้ำกซื้อขำยหุน้สำมญัของบริษทัท ัง้หมดหำรดว้ยจ ำนวนหุน้

สำมญัของบริษทัที่มกีำรซื้อขำยท ัง้หมดในตลำดหลกัทรพัยใ์นระหว่ำงระยะเวลำ 15 วนัท ำกำร (วนัที่เปิดท ำกำรซื้อขำยของตลำด

หลดัทรพัย)์ ตดิต่อกนั ก่อนทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณ 

 “วนัที่ใชใ้นกำรค ำนวณ” หมำยถงึ วนัแรกที่ผูซ้ื้อหุน้สำมญัจะไม่ไดร้บัสทิธิในกำรจองหุน้สำมญัที่ออกใหม่ (วนัแรกที่ขึ้น

เครื่องหมำย XR) ส  ำหรบักรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิม และ / หรือ วนัแรกของกำรเสนอขำยหุน้สำมญัที่ออกใหม่

ส  ำหรบักรณีทีเ่ป็นกำรเสนอขำยใหแ้ประชำชนทัว่ไป และ / หรอื กรณีทีเ่ป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั แลว้แต่กรณี 

Patio 1  = Patio0 x [Par 0] 

   [Par 1] 
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 ในกรณีที่ไม่สำมำรถหำ “รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบริษทั” เน่ืองจำกหุน้สำมญัไม่มีกำรซื้อขำยในช่วงเวลำ

ดงักลำ่ว บรษิทัจะด ำเนินกำรก ำหนดรำคำยุตธิรรมเพือ่ใชใ้นกำรค ำนวณแทน 

 อน่ึง ในกรณีทีม่กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัพรอ้มกนัมำกกว่ำ 1 รำคำเสนอขำย ภำยใตเ้งือ่นไขที่ตอ้งจองซื้อดว้ยกนัใหใ้ชร้ำคำ

เสนอขำยทุกรำคำมำค ำนวณรำคำสุทธิต่อหุน้ของหุน้สำมญัที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่กำรเสนอขำยดงักล่ำวไม่อยู่ภำยใตเ้งื่อนไขที่

จะตอ้งจองซื้อดว้ยกนั ใหน้ ำเฉพำะรำคำเสนอขำยที่ต ำ่กว่ำรอ้ยละ 90 ของ “รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบริษทั” มำค ำนวณ

กำรเปลีย่นแปลงเท่ำนัน้ 

 ก. รำคำกำรใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี 

 

 

 

 

 ข. อตัรำกำรใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี 

 

 

 

  โดยที ่

   Price 1  คือ รำคำกำรใชส้ทิธใิหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 

   Price0  คือ รำคำกำรใชส้ทิธเิดมิก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

   Ratio 1  คือ อตัรำกำรใชส้ทิธใิหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 

   Ratio 0  คือ อตัรำกำรใชส้ทิธเิดมิก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

   MP  คือ “รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบรษิทั” 

    A  คือ จ ำนวนหุน้สำมญัทีไ่ดเ้รยีกช ำระเตม็มลูคำแลว้ ณ วนัก่อนวนัปิดสมดุ 

 ทะเบียนผูถ้ือหุน้เพื่อสิทธิในกำรจองซื้อหุน้สำมญัที่ออกใหม่ กรณีเสนอ

ขำยหุน้สำมญัใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิม และ / หรือ วนัก่อนวนัแลกของกำร

เสนอขำยหุน้สำมญัที่ออกใหม่ กรณีเสนอขำยหุน้สำมญัใหแ้ก่ ประชำชน

ท ัว่ไป และ / หรอื กรณีเสนอขำยหุน้ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั แลว้แต่กรณี 

Price 1  = Price 0 x [(AxMP) + BY] 

   [MP(A + B)] 

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

   [(AxMP) + BY] 
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   B  คือ จ ำนวนหุน้สำมญัทีอ่อกใหมท่ ัง้กำรเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ และ /  

      หรอื เสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และ / หรอื เสนอขำยใหแ้ก่บคุคลใน 

      วงจ ำกดั 

   BY  คือ จ ำนวนเงนิทีไ่ดร้บัหกัดว้ยค่ำใชจ่้ำย (ถำ้ม)ี จำกหุน้สำมญัทีอ่อกใหม่ 

      ทัง้กำรเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ และ / หรอื เสนอขำยใหแ้ก่ประชำชน 

      ทัว่ไป และ / หรอื เสนอขำยใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั 

 

 (3) เมื่อบริษทัเสนอขำยหลกัทรพัยอ์อกใหม่ใดๆ ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิม และ / หรือประชำชนท ัว่ไป และ / หรือ บุคคลใน

วงจ ำกดัโดยที่หลกัทรพัยน์ัน้ใหส้ิทธิแก่ผูถ้อืหลกัทรพัยใ์นกำรใชส้ิทธิแปลงสภำพ หรือเปลี่ยนเป็นหุน้สำมญั หรือใหส้ิทธิในกำรซื้อ

หุน้สำมญั (เช่น หุน้กูแ้ปลงสภำพ หรือ ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุน้สำมญั) โดยที่รำคำสุทธิต่อหุน้ของหุน้สำมญัที่ออกใหม่เพื่อ

รองรบัสทิธดิงักลำ่วต ำ่กว่ำรอ้ยละ 90 ของ “รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบริษทั” กำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใชส้ทิธิและอตัรำ

กำรใชส้ทิธจิะมผีลบงัคบัทนัทตี ัง้แต่วนัแรกทีผู่ซ้ื้อหุน้สำมญัไมไ่ดร้บัสทิธกิำรจองซื้อหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ใดๆ ขำ้งตน้ ที่ใหส้ทิธิที่จะ

แปลงสภำพ หรอืเปลีย่นเป็นหุน้สำมญั หรอืใหส้ทิธใินกำรซื้อหุน้สำมญั (วนัแรกที่ขึ้นเครื่องหมำย XR หรือ XW) ส  ำหรบักรณีที่เป็น

กำรขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ และ / หรอืวนัแรกของกำรเสนอขำยหลกัทรพัยอ์อกใหม่ใดๆ ที่ใหส้ทิธิที่จะแปลงสภำพ หรือเปลีย่นเป็น

หุน้สำมญั หรอืใหส้ทิธิในกำรซื้อหุน้สำมญั กรณีเป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนท ัว่ไป และ / หรือ กรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่

บคุคลในวงจ ำกดัแลว้แต่กรณี 

 “รำคำสุทธต่ิอหุน้สำมญัทีอ่อกใหม่เพื่อรองรบัสทิธิ” ค ำนวณไดจ้ำกจ ำนวนเงนิที่บริษทัจะไดร้บัจำกกำรขำยหลกัทรพัยท์ี่ให ้

สทิธทิีจ่ะแปลงสภำพ หรือเปลีย่นเป็นหุน้สำมญั หรือใหส้ทิธิในกำรซื้อหุน้สำมญั หกัดว้ยค่ำใชจ่้ำยที่เกิดขึ้นจำกกำรออกหลกัทรพัย์

นัน้ รวมกบัเงนิที่จะไดร้บัจำกกำรแปลงสภำพ หรือเปลี่ยนเป็นหุน้สำมญั หรือใชส้ิทธิซื้อหุน้สำมญันัน้ หำรดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญั

ท ัง้สิ้นทีต่อ้งออกใหมเ่พือ่รองรบักำรใชส้ทิธนิ ัน้ 

 “รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบรษิทั” ใหใ้ชแ้ละมคีวำมหมำยเช่นเดยีวกบัรำยละเอยีดในขอ้ (2) ขำ้งตน้ 

 “วนัทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณ” หมำยถงึ วนัแรกทีผู่ซ้ื้อหุน้สำมญัจะไม่ไดร้บัสทิธิในกำรจองซื้อหลกัทรพัยอ์อกใหม่ใดๆ ที่ใหส้ทิธิ

ทีจ่ะแปลงสภำพ หรอืเปลีย่นเป็นหุน้สำมญั หรือใหส้ทิธิในกำรซื้อหุน้สำมญั ส ำหรบักรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดิม และ 

/ หรือวนัแรกของกำรเสนอขำยหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ใดๆ ที่ใหส้ิทธิที่จะแปลงสภำพ หรือเปลีย่นเป็นหุน้สำมญั หรือใหส้ทิธิในกำร

ซื้อหุน้สำมญั ส ำหรบักรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนท ัว่ไป และ / หรือ กรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั 

แลว้แต่กรณี 
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 ก. รำคำกำรใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี 

 

 

 

 

ข. อตัรำกำรใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี 

 

 

   

 

  โดยที ่

   Price 1  คือ รำคำกำรใชส้ทิธใิหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 

   Price 0  คือ รำคำกำรใชส้ทิธเิดมิก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

   Ratio 1  คือ อตัรำกำรใชส้ทิธใิหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 

   Ratio 0  คือ อตัรำกำรใชส้ทิธเิดมิก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

   MP  คือ “รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบรษิทั” 

    A  คือ จ ำนวนหุน้สำมญัทีไ่ดเ้รยีกช ำระเตม็มลูคำแลว้ ณ วนัก่อนวนัปิดสมดุ 

ทะเบยีนผูถ้ือหุน้เพื่อสทิธิในกำรจองซื้ อหุน้สำมญัที่ออกใหม่ที่ใหส้ทิธิที่จะ

แปลงสภำพ หรือเปลี่ยนเป็นหุน้สำมญั หรือใหส้ิทธิในกำรซื้อหุน้สำมญั 

กรณีเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิม และ / หรือ วนัก่อนวนัแรกของกำร

เสนอขำยหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ที่ใหส้ทิธิที่จะแปลงสภำพ หรือเปลีย่นเป็น

หุน้สำมญั หรือใหส้ทิธิในกำรซื้อหุน้สำมญั กรณีเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชน

ท ัว่ไป และ / หรอื กรณีเสนอขำยใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั แลว้แต่กรณี 

 

 

 

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

   [MP(A + B)] 

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

   [(A xMP) + BY] 
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   B  คือ จ ำนวนหุน้สำมญัทีอ่อกใหมเ่พือ่นรองรบักำรใชส้ทิธขิองหลกัทรพัยใ์ดๆ ที่ 

ใหส้ิทธิที่จะแปลงสภำพ หรือเปลี่ยนเป็นหุน้สำมญั หรือใหส้ทิธิในกำรซื้อ

หุน้สำมญัตำมที่เสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุม้เดิม และ / หรือ เสนอขำยใหแ้ก่

ประชำชนทัว่ไป และ / หรอื เสนอขำยใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั 

   BY  คือ จ ำนวนเงนิทีไ่ดร้บัหกัดว้ยค่ำใชจ่้ำย (ถำ้ม)ี จำกกำรออกหลกัทรพัยใ์ดๆ ที ่

 ใหส้ิทธิที่จะแปลงสภำพ หรือเปลี่ยนเป็นหุน้สำมญั หรือใหส้ทิธิในกำรซื้อ

หุน้สำมญั ส ำหรบักำรเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดิม และ / หรือ เสนอขำย

ใหแ้ก่ประชำชนท ัว่ไป และ / หรือเสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั รวม

กบัเงินที่จะไดร้บัจำกกำรใชส้ิทธิแปลงสภำพ หรือเปลี่ยนเป็นหุน้สำมญั 

หรอืใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญั 

 (4) เมือ่บริษทัจ่ำยปนัผลท ัง้หมดหรือบำงส่วนเป็นหุน้สำมญัใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบริษทั ซึ่งกำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใชส้ทิธิ

และอตัรำกำรใชส้ทิธจิะมผีลบงัคบัทนัทตี ัง้แต่วนัแรกทีผู่ซ้ื้อหุน้สำมญัจะไมม่สีทิธริบัหุน้ปนัผล (วนัแรกทีข่ึ้นเครื่องหมำย XD) 

 ก. รำคำกำรใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี 

 

 

 

 

 ข. อตัรำกำรใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี 

 

 

 

  โดยที ่

   Price 1  คือ รำคำกำรใชส้ทิธใิหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 

   Price 0  คือ รำคำกำรใชส้ทิธเิดมิก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

   Ratio 1  คือ อตัรำกำรใชส้ทิธใิหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 

Price 1  = Price 0 x A 

   [A +B] 

Ratio 1  = Ratio 0 x [A + B] 

   A  



20/29 
 

   Ratio 0  คือ อตัรำกำรใชส้ทิธเิดมิก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

   A  คือ จ ำนวนหุน้สำมญั ทีไ่ดเ้รยีกช ำระเตม็มลูค่ำแลว้ ณ วนัก่อนปิดสมดุ 

      ทะเบยีนผูถ้อืหุน้สำมญัเพือ่สทิธใินกำรรบัหุน้ปนัผล 

   B  คือ จ ำนวนหุน้สำมญัทีอ่อกใหมใ่นรูปแบบของหุน้สำมญัปนัผล 

 (5) เมื่อบริษทัจ่ำยเงนิปนัผลเป็นเงนิเกินกว่ำอตัรำรอ้ยละ 90 ของก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงนิเฉพำะของบริษทั หลงัหกัภำษี

เงนิไดนิ้ติบุคคลและเงนิส ำรองตำมกฏหมำย ส ำหรบักำรด ำเนินงำนในรอบระยะเวลำบญัชีใดๆ ในระหว่ำงอำยุของใบส ำคญัแสดง

สทิธิ โดยเริ่มต ัง้แต่รอบระยะเวลำบญัชีของปี 2560 ท ัง้น้ีกำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใชส้ิทธิและอตัรำกำรใชส้ทิธิจะมผีลบงัคบัทนัที

ต ัง้แต่วนัแรกทีผู่ซ้ื้อหุน้สำมญัจะไมม่สีทิธริบัเงนิปนัผล (วนัแรกทีต่ลำดหลกัทรพัยข์ึ้นเครื่องหมำย XD) 

 อตัรำรอ้ยละของเงนิปนัผลทีจ่่ำยใหก้บัผูถ้อืหุน้ค ำนวณโดยน ำเงนิปนัผลที่จ่ำยออกจริงจำกผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละรอบ

ระยะเวลำบญัชีหำรดว้ยก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงนิเฉพำะของบริษทัหลงัหกัภำษีเงนิไดข้องผลกำรด ำเนินงำนของรอบระยะบญัชีปี

เดยีวกนั โดยทีเ่งนิปนัผลทีจ่่ำยออกจรงิดงักล่ำว ใหร้วมถงึเงนิปนัผลทีจ่่ำยระหว่ำงกำลในแต่ละรอบบญัชดีงักลำ่วดว้ย 

 

 วนัที่ใชใ้นกำรค ำนวณ หมำยถึง วนัแรกที่ผูซ้ื้อหุน้สำมญัจะไม่ไดร้บัสิทธิในเงินปนัผล (วนัแรกที่ตลำดหลกัทรพัยข์ึ้น

เครื่องหมำย XD) 

 ก. รำคำกำรใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี 

 

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

[MP] 
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 ข. อตัรำกำรใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี 

 

Ratio 1=Ratio 0 x [MP] 

[MP] - ( D-R )] 

 

โดยที ่

Price 1  คือ รำคำกำรใชส้ทิธใิหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 

Price 0  คือ รำคำกำรใชส้ทิธเิดมิก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

Ratio 1  คือ อตัรกำรใชส้ทิธใิหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 

Ratio 0  คือ อตัรำกำรใชส้ทิธเิดมิก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

MP  คือ “รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบรษิทั” 

D  คือ เงนิปนัผลต่อหุน้ของหุน้ทีจ่่ำยแก่ผูถ้อืหุน้ 

R  คือ เงนิปนัผลต่อหุน้ทีจ่่ำยหำกน ำก ำไรสุทธติำมกำรเงนิเฉพำะของบรษิทัหลงั 

หกัภำษเีงนิไดนิ้ติบุคคลและเงนิส ำรองตำมกฎหมำย ในอตัรำรอ้ยละ 90 หำรดว้ย

จ ำนวนหุน้ท ัง้หมดทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิปนัผล 

 “รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบรษิทั” ใหใ้ชแ้ละมคีวำมหมำยเช่นเดยีวกบัรำยละเอยีดในขอ้ (2) 

 

 (6) ในกรณีที่มเีหตุกำรณ์ใดๆ อนัท ำใหผู้ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิเสียสิทธิและผลประโยชนอ์นัพงึได ้โดยที่เหตุกำรณ์ใดๆ 

นัน้ไม่ไดก้ ำหนดอยู่ในขอ้ (1)–(5) บริษทัจะพจิำรณำเพื่อก ำหนดกำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใชส้ทิธิและ / หรืออตัรำกำรใชส้ิทธิใหม ่

(หรือปรบัจ ำนวนหน่วยใบส ำคญั แสดงสทิธิแทนอตรัำกำรใชส้ทิธิ) อย่ำงเป็นธรรม โดยไม่ท ำใหส้ิทธิของผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิ

ดอ้ยไปกว่ำเดิม ท ัง้น้ีใหถ้ือว่ำผลกำรพิจำรณำนัน้เป็นที่สุด โดยบริษทัจะแจง้ตลำดหลกัทรพัยใ์หท้รำบโดยเร็วรวมท ัง้แจง้ให ้

ส  ำนกังำน ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15วนั นบัจำกวนัที่มเีหตุใหต้อ้งด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงกำรใชส้ิทธิหรือผลกำรพิจำรณำเป็นที่สุด 

พรอ้มท ัง้ปิดประกำศขอ้ก ำหนดสทิธทิีไ่ดร้บักำรแกไ้ข ณ ทีท่  ำกำรส ำนกังำนใหญ่ของบรษิทั 
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 (7) กำรค ำนวณกำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใชส้ิทธิและอตัรำกำรใชส้ิทธิตำมขอ้ (1) ถึงขอ้ (6) เป็นอิสระต่อกนัส ำหรบัใน

กรณีทีเ่หตกุำรณต่์ำงๆ เกดิขึ้นพรอ้มกนั ใหค้ ำนวณกำรเปลีย่นแปลงเรยีงล  ำดบัดงัน้ี คือขอ้ (1) -> (5) -> (4) -> (2) -> (3) -> (6) 

โดยในแต่ละล  ำดบัคร ัง้ทีค่  ำนวณกำรเปลีย่นแปลงใหค้งสภำพของรำคำกำรใชส้ทิธิเป็นทศนิยม 3 ต ำแหน่งและอตัรำกำรใชส้ทิธิเป็น

ทศนิยม 5 ต ำแหน่ง 

 บริษทัจะด ำเนินกำรแจง้ผลกำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใชส้ทิธิและอตัรำกำรใชส้ิทธิ ใหม่ตำมขอ้ (1) ถึงขอ้ (6) โดยบอกถึง

รำยละเอียดวธิีกำรค ำนวณและเหตุผลที่ตอ้งมกีำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำวใหผูถ้อืใบส ำคัญแสดงสทิธิทรำบผ่ำนระบบเผยแพร่ขอ้มูล

ของตลำดหลกัทรพัย ์(ระบบ setportal) โดยไม่ชกัชำ้ ในวนัที่มเีหตุกำรณ์เกิดขึ้นหรือก่อนวนั หรือภำยใน 9.00 น. ของวนัที่อตัรำ

และรำคำใชส้ทิธใิหมม่ผีลบงัคบัใช ้และแจง้ต่อส ำนกังำน ก.ล.ต.และตลำดหลกัทรพัยภ์ำยใน 15 วนันบัจำกวนัที่ที่มผีลบงัคบัใชต่้อ

กำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใชส้ทิธแิละอตัรำกำรใชส้ทิธิ 

 (8) บรษิทัจะไมแ่กไ้ขเปลีย่นแปลงรำคำและอตัรำกำรใชส้ทิธเิวน้แต่จะมกีำรปรบัสทิธิตำมเงือ่นไขกำรปรบัสทิธิรวมท ัง้จะไม่

ขยำยอำยุของใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ

 (9) บรษิทัอำจท ำกำรปรบัรำคำกำรใชส้ทิธคิวบคู่กบักำรออกใบส ำคญั แสดงสทิธิใหม่ทดแทนกำรปรบัอตัรำกำรใชส้ทิธิก็ได ้

ท ัง้น้ีหำกบริษทัตอ้งออกหุน้ รองรบัเพิ่มเติม บริษทัตอ้งยื่นมติที่ประชุมผูถ้ือหุน้ที่อนุมตัิใหอ้อกหุน้รองรบักำรปรบัสิทธินัน้อย่ ำง

เพยีงพอต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. ก่อนกำรปรบัสทิธจิงึจะถอืว่ำบรษิทัไดร้บัอนุญำตใหเ้สนอขำยหุน้รองรบั 

 (10) ในกรณีทีม่กีำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใชส้ทิธิจนเป็นผลท ำใหร้ำคำกำรใชส้ทิธิใหม่มรีำคำต ำ่กว่ำ มลูค่ำที่ตรำไวข้องหุน้

สำมญัของบรษิทั บรษิทัขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัรำคำใชส้ทิธใิหมเ่พยีงเท่ำกบัมลูค่ำทีต่รำไวข้องหุน้สำมญัเท่ำนัน้ 

 

6. สถานะภาพของใบสาํคญัแสดงสทิธิที่อยู่ระหว่างวนัที่ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธิ 

สถำนภำพของใบส ำคญั แสดงสิทธิที่อยู่ระหว่ำงวนัที่ผูถ้ือใบส ำคญั แสดงสิทธิไดแ้จง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ และวนั

ก่อนวนัที่กระทรวงพำณิชย ์จะรบัจดทะเบยีนเพิ่มทุนช ำระแลว้ อนัเน่ืองมำจำกกำรใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิจะมสีถำนภำพ

และสทิธิเช่นเดียวกบัใบส ำคญั แสดงสทิธิที่ยงัไม่ไดแ้สดงควำมจ ำนงใชส้ทิธิ และสถำนภำพจะสิ้นสุดลงในวนัที่กระทรวงพำณิชย ์ 

ไดรบัจดทะเบยีนเพิม่ทนุช ำระแลว้อนัเน่ืองมำจำกกำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธขิำ้งตน้แลว้ 

ในกรณีทีบ่รษิทัมกีำรปรบัรำคำใชส้ทิธแิละ / หรอื อตัรำกำรใชส้ทิธิในช่วงที่บริษทัยงัไม่ไดน้ ำหุน้สำมญัที่เกิดขึ้นจำกกำรใช ้

สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิเขำ้จดทะเบยีนกบักระทรวงพำณิชย ์ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ไดท้  ำกำรใชส้ทิธิแลว้จะได ้รบักำรปรบั

สทิธิยอ้นหลงั โดยบริษทัจะด ำเนินกำรออกหุน้สำมญัใหม่เพิ่มเติมใหแ้ก่ผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิโดยเร็วที่สุด ตำมจ ำนวนที่ผูถ้ือ
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ใบส ำคญัแสดงสทิธสิมควรจะไดร้บัหำกรำคำและอตัรำกำรใชส้ทิธทิีไ่ดป้รบัใหม่นัน้ มผีลบงัคบัใชโ้ดยหุน้สำมญัส่วนเพิ่มอำจไดร้บัชำ้

กว่ำหุน้สำมญัทีไ่ดร้บัก่อนหนำ้น้ีแลว้ แต่ไมเ่กนิ 15 วนัท ำกำรนบัจำกวนัทีม่กีำรปรบัสทิธิ 

 

7. สทิธิของหุน้สามญัใหม่ที่เกดิจากการใชส้ทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

สทิธขิองหุน้สำมญัทีอ่อกตำมกำรใชส้ทิธิของผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ออกในครัง้น้ีจะมสีทิธิและสภำพเหมอืนหุน้ สำมญั

เดิมของบริษทัที่ออกไปก่อนหนำ้นน้ีแลว้ รวมท ัง้สิทธิในกำรรบัเงนิปนัผลหรือประโยชนอ์ื่นใดที่บริษทัใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ ท ัง้น้ี นบัแต่

วนัที่นำยทะเบยีนหุน้สำมญัของบริษทั ไดจ้ดแจง้ชื่อผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิเป็นผูถ้อืหุน้ในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้สำมญัของบริษทั 

และกระทรวงพำณิชยร์บัจดทะเบยีนเพิม่ทนุช ำระแลว้ หำกบรษิทัไดป้ระกำศวนัก ำหนดใหส้ทิธิในเงนิปนัผล หรือผลประโยชนอ์ื่นใด

ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ก่อนวนัทีบ่รษิทัไดจ้ดัแจง้ชื่อของผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิีเ่สนอขำยในครัง้น้ีเป็นผูถ้อืหุน้ในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ของ

บริษทัที่กระทรวงพำณิชยร์บัจดทะเบียนเรียบรอ้ยแลว้ ผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวจะไม่มีสิทธิไดร้บัเงินปนัผลหรือ

ผลประโยชนอ์ื่นนัน้ 

ทัง้น้ีในกรณีที่มกีำรปรบัสทิธิและบริษทัตอ้งออกหุน้สำมญัรองรบัเพิ่มเติม บริษทัจะด ำเนินกำรยื่นมติที่ ประชุมผูถ้ือหุน้ที่

อนุมตัใิหอ้อกหุน้สำมญัรองรบัเพิม่เตมิต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. โดยเรว็ 

 

8. รายละเอยีดเกีย่วกบัหุน้ออกใหม่เพือ่รองรบัใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

ลกัษณะส ำคญัของหุน้ 

จ ำนวนหุน้สำมญัทีอ่อกใหมเ่พือ่รองรบัใบส ำคญั  :  1,012,587,386 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 7.69 ของจ ำนวนหุน้ที ่

แสดงสทิธ ิ(VIBHA-W3)            จ ำหน่ำยไดแ้ลว้ท ัง้หมดของบรษิทัจ ำนวน 13,163,636,018 

                                                                    หุน้ ณ วนัที ่27 กมุภำพนัธ ์2560 

มลูค่ำทีต่รำไว ้     :  หุน้ละ 0.10 บำท  

รำคำกำรใชส้ทิธ ิ           : 3.00 บำทต่อหุน้ เวน้แต่จะมกีำรปรบัรำคำใชส้ทิธซิึง่เป็นไปตำม 

เงือ่นไขกำรปรบัสทิธ ิ

เน่ืองจำกหุน้สำมญัของบริษทัเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยด์งันัน้ หุน้สำมญัที่ออกใหม่เน่ืองจำกกำรใช ้

สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิจะสำมำรถเขำ้ท ำกำรซื้อขำยในตลำดหลกัทรพัยไ์ดภ้ำยหลงัจำกที่บริษทัด ำเนินกำรจดทะเบียนหุน้

สำมญัใหม่ดงักล่ำวต่อตลำดหลกัทรพัยแ์ลว้ โดยบริษทัจะด ำเนินกำรยื่นขออนุญำตน ำหุน้สำมญัที่ออกใหม่จำกกำรใชส้ิทธิแปลง

สภำพของใบส ำคญัแสดงสทิธิเขำ้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนต่อตลำดหลกัทรพัยโ์ดยเร็วแต่ไม่เกิน 30วนันบัจำกวนัใช ้
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สทิธแิต่ละคร ัง้ ท ัง้น้ีเพือ่ใหหุ้น้สำมญัดงักลำ่วสำมำรถท ำกำรซื้อขำยในตลำดหลกัทรพัยไ์ดเ้ช่นเดียวกบัหุน้สำมญัเดิมของบริษทั และ

ในกรณีทีบ่รษิทัมหุีน้สำมญัทีอ่อกใหมเ่พือ่รองรบักำรใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ออกในครัง้น้ีเหลอืจำกกำรใชส้ทิธิคร ัง้สุดทำ้ย 

บรษิทัจะน ำ เสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทัและทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่พจิำรณำต่อไปตำมล ำดบั 

 

9. การออกและสง่มอบหุน้สามญัออกใหม่ 

ในกำรใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญัของบรษิทัตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ใช ้

สทิธซิื้อหุน้สำมญัสำมำรถเลอืกใหบ้รษิทั ด ำเนินกำรในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีที่ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้สำมญั โดยใหอ้อกใบหุน้ในนำมของผู ้

ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยจ์ะส่งมอบใบหุน้ ตำมจ ำนวนที่ใชส้ิทธิแก่ผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิทำงไปรษณีย์

ลงทะเบยีน ตำมชื่อที่อยู่ที่ระบุไวใ้นสมดุทะเบยีนใบส ำคญั แสดงสทิธิภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัจำกวนัครบก ำหนดกำรใชสทิธิแต่ละ

คร ัง้ ในกรณีน้ีผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะใชส้ิทธิซื้ อหุน้สำมญั จะไม่สำมำรถขำยหุน้สำมญัที่เกิดจำกกำรใชส้ิทธิในตลำด

หลกัทรพัยไ์ดจ้นกว่ำจะไดร้บัใบหุน้ ซึ่งอำจจะไดร้บัภำยหลงัจำกที่หุน้สำมญัที่เกิดจำกกำรใชส้ทิธิไดร้บัอนุญำตใหเ้ขำ้ท ำกำรซื้อขำย

ในตลำดหลกทัรพัย ์

(2) ในกรณีที่ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้ไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้สำมญัแต่ประสงคจ์ะใชบ้ริกำรของ 

ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์โดยผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิประสงค์ ที่จะฝำกหุน้สำมญัที่เกิดจำกกำรใชส้ิทธิไวใ้นบญัชีของบริษทั

หลกัทรพัยซ์ึง่ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธมิบีญัชซีื้อขำยหลกัทรพัยอ์ยู่ ในกรณีน้ีศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยจ์ะด ำเนินกำรน ำหุน้สำมญัที่เกิด

จำกกำรใชส้ทิธิฝำกไวก้บั "บริษทัศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อผูฝ้ำก "และศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยจ์ะบนัทึก

ยอดบญัชีจ  ำนวนหุน้สำมญัที่บริษทัหลกัทรพัยน์ัน้ ฝำกหุน้สำมญัอยู่ในขณะเดียวกนับริษทั หลกัทรพัยน์ัน้ ก็จะบนัทึกยอดบญัชี

จ  ำนวนหุน้สำมญัทีผู่ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิีไ่ดร้บักำรจดัสรรหุน้ ฝำกไวแ้ละออกหลกัฐำนกำรฝำกใหแ้ก่ผูจ้องซื้อที่ไดร้บักำรจดัสรร

ภำยใน 7 วนั ท ำกำร นบัจำกวนัครบก ำหนดกำรใชส้ิทธิในแต่ละคร ัง้ ในกรณีน้ี ผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้

สำมญัจะสำมำรถขำยหุน้สำมญัที่เกิดจำกกำรใชส้ิทธิในตลำดหลกัทรพัยไ์ดท้นัททีี่ตลำดหลกัทรพัยอ์นุญำตใหหุ้น้สำมญั ที่เกิดจำก

กำรใชส้ทิธิท  ำกำรซื้อขำยไดใ้นตลำดหลกัทรพัยใ์นกรณีที่ผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ใชส้ทิธิซื้ อหุน้สำมญั เลอืกใหบ้ริษทัด ำเนินกำร

ตำมขอ้ (2) ชื่อของผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้จะตอ้งตรงกบัชื่ อเจำ้ของบญัชีซื้อขำยหลกัทรพัยท์ี่ผูถ้อืใบส ำคญั

แสดงสทิธปิระสงคท์ีจ่ะฝำกหุน้ สำมญัไวใ้นบญัชหีลกัทรพัยด์งักล่ำว มฉิะนัน้แลว้ บริษทัขอสงวนสทิธิที่จะด ำเนินกำรออกใบหุน้แก่

ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิีไ่ดร้บักำรจดัสรรหุน้ ตำมขอ้ (1) แทน 
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(3) ในกรณีทีผู่ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิีไ่ดร้บักำรจดัสรรหุน้ไมป่ระสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ แต่ประสงคจ์ะใชบ้ริกำรของศูนยร์บั

ฝำกหลกัทรพัย ์โดยผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธปิระสงคท์ีจ่ะฝำกหุน้สำมญัไวใ้นบญัชขีองบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัยส์มำชิกเลขที่ 600 ใน

กรณีน้ีบริษทัจะด ำเนินกำรน ำหุน้สำมญัที่เกิดจำกกำรใชส้ทิธิฝำกไวก้บัศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยแ์ละศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยจ์ะบนัทึก

ยอดบญัชีจ  ำนวนหุน้สำมญั ตำมจ ำนวนที่ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสิทธิไดร้บักำรจดัสรรไวใ้นบ ัญชีผูอ้อกหลกัทรพัยส์มำชิกเลขที่ 600 

และออกหลกัฐำนกำรฝำกใหแ้ก่ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้ภำยใน 7 วนั ท ำกำร นบัจำกวนัครบก ำหนดกำรใช ้

สทิธิในแต่ละคร ัง้ เมือ่ผูท้ี่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้ตอ้งกำรขำยหุน้ ผูท้ี่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้ตอ้งถอนหุน้ออกจำกบญัชีผูอ้อกหลกัทรพัย์

สมำชิกเลขที่ 600 ดงักล่ำว โดยตอังติดต่อผ่ำนบริษทัหลกทัรพัยท์ ัว่ไป ซึ่งอำจจะมค่ีำธรรมเนียมในกำรด ำเนินกำรตำมที่ศูนยร์บั

ฝำกหลกัทรพัยแ์ละ / หรือ บริษทัหลกัทรพัยน์ัน้ๆ ก ำหนด ดงันัน้ในกรณีน้ีผูท้ี่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้จะสำมำรถขำยหุน้ที่ไดร้บักำร

จดัสรรในตลำดหลกัทรพัยไ์ดท้นัทีที่ตลำดหลกัทรพัยอ์นุญำตใหหุ้น้ของบริษทัท ำกำรซื้อขำยไดใ้นตลำดหลกัทรพัย ์และผูท้ี่ไดร้บั

กำรจดัสรรหุน้ไดด้ ำเนินกำรถอนหุน้ออกจำกบญัชผูีอ้อกหลกัทรพัยส์มำชกิเลขที่ 600 ดงักลำ่วแลว้ 

 

10. ขอ้จาํกดัการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

บริษทัไม่มขีอ้จ ำกดัในกำรโอนใดๆ เวน้แต่ขอ้จ ำกดักำรโอนอนัสบืเน่ืองมำจำกขอ้บงัคบัของบริษทัว่ำดว้ยเรื่องอตัรำส่วน

กำรถอืหุน้ของบคุคลทีไ่มใ่ช่สญัชำตไิทย ดงัมรีำยละเอยีดต่อไปน้ี 

1) บริษทัจะไม่ออกหุน้สำมญัใหแ้ก่ผูใ้ชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ไม่ใช่สญัชำติไทย ที่จะท ำใหส้ดัส่วนกำรถอืหุน้ของ

คนทีไ่มใ่ช่สญัชำตไิทยมำกกว่ำรอ้ยละ 40 ตำมทีร่ะบใุนขอ้บงัคบั 

2) หำกขอ้จ ำกดักำรโอนดงักลำ่วขำ้งตน้ มผีลท ำใหผู้ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ไม่ใช่สญัชำติ

ไทย ซึ่งไดใ้ชส้ทิธิตำมวิธีกำรที่กล่ำวมำโดยครบถว้นไม่สำมำรถใชส้ิทธิไดต้ำมจ ำนวนที่ระบุในใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชส้ทิธิซื้อหุน้

สำมญัไม่ว่ำท ัง้หมดหรือบำงส่วน บริษทัจะอนุญำตใหด้ ำเนินกำรใชส้ิทธิเพียงส่วนที่ไม่ขดัต่อขอ้จ ำกดัขำ้งตน้ โดยผูถ้ือใบส ำคัญ

แสดงสทิธสิำมำรถเลอืกใหบ้รษิทัด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(ก) ใหบ้ริษทัคืนใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ และเงนิที่เหลอืตำมรำคำกำรใชส้ิทธิของ

ใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิในส่วนที่ม่สำมำรถใชส้ิทธิได ้โดยไม่มดีอกเบี้ยใหแ้ก่ผู ้ถอืใบส ำคญัแสดงสิทธิ

หรอืใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธทิีไ่มใ่ชส้ญัชำตไิทยดงักลำ่วทำงไปรษณียล์งทะเบยีน ภำยใน 14 วนั นบัแต่วนัใชส้ทิธใินครัง้นัน้ๆ 

(ข) ใหบ้รษิทัเป็นผูถ้อืใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชส้ทิธิใบส ำคญัแสดงสทิธิ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ และเงนิ

ตำมจ ำนวนกำรใชส้ทิธิซื้อหุน้สำมญัที่ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ไม่ใช่สญัชำติไทยไดย้ื่นควำมจ ำนง

กำรใชส้ทิธิในส่วนที่ยงัไม่ไดใ้ชส้ทิธิเอำไวต้ำมล  ำดบัก่อนหลงั เพื่อด ำเนินกำรใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิในส่วนที่ยงัไม่ไดม้กีำร
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ใชส้ทิธทิ ัง้จ  ำนวนหรอืบำงส่วน เมือ่กำรเขำ้หุน้ตำมใบส ำคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิดงักล่ำวไม่ขดัต่อขอ้จ ำกดัเรื่อง

สดัส่วนกำรถอืหุน้ของคนทีไ่มใ่ช่สญัชำตไิทย 

ทัง้น้ี ผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไม่ใช่สญัชำติไทยจะตอ้งแสดงควำมจ ำนงที่จะใหบ้ริษทัด ำเนินกำรตำมขอ้ (ก) 

หรอื (ข) ขำ้งตน้ โดยระบใุนใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญั ณ วนัแจง้ควำมจ ำนงใชส้ทิธใินแต่ละคร ัง้ 

บรษิทัจะอนุญำตใหม้กีำรด ำเนินกำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธิในส่วนที่ยงัไม่ไดร้บักำรใชส้ทิธิบำงส่วน หรือ

ท ัง้หมดในวนัใชส้ทิธวินัแรกทีส่ำมำรถกระท ำไดโ้ดยทีไ่ม่ขดัต่อขอ้จ ำกดั อย่ำงไรก็ดีหำกมจี ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธิที่รอกำรใชส้ทิธ ิ

ณ วนัใชส้ทิธิดงักล่ำวมำกกว่ำจ ำนวนหุน้สำมญัที่อนุญำตใหซ้ื้อโดยไม่ขดัต่อขอ้จ ำกดักำรโอนหุน้เรื่องสดัส่วนกำรถอืครองหุน้ของผู ้

ถอืใบส ำคญัแสดงสทิธทิีไ่มใ่ช่สญัชำตไิทยตำมล ำดบักำรแจง้ควำมจ ำนงใชส้ทิธิที่ครบถว้นสมบูรณ์ตำมที่ก  ำหนดในกำรใชส้ทิธิคร ัง้น้ี 

หำก ณ วนัใชส้ทิธคิร ัง้สุดทำ้ย ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธดิงักลำ่วไม่สำมำรถใชส้ทิธิไดเ้น่ืองจำกขอ้จ ำกดัเรื่องสดัส่วนกำรถอืครองหุน้

ของผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิ ใหถ้ือว่ำใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวหมดอำยุลง โดยผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไม่ใช่สญัชำติไทย

ดงักลำ่วไมม่สีทิธเิรยีกรอ้งค่ำเสยีหำยใดๆ ต่อบรษิทั และบรษิทัจะไมช่ดใชค่้ำเสยีหำยทีเ่กดิขึ้นท ัง้สิ้น 

3) ผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ไม่ใช่สญัชำติไทยจะไม่ไดร้บักำรชดเชยไม่ว่ำในรูปแบบใดจำกบริษทั ในกรณีที่ไม่สำมำรถ

ด ำเนินกำรใชส้ทิธไิด ้โดยมสีำเหตมุำจำกขอ้จ ำกดัเรื่องสดัส่วนกำรถอืครองหุน้ของผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิีไ่มใ่ช่สญัชำตไิทย 

 

11. ที่มาของการกาํหนดราคาหลกัทรพัยท์ี่เสนอขาย 

ไมม่กีำรก ำหนดรำคำของใบส ำคญัแสดงสทิธเิน่ืองจำกกำรออกใบส ำคญัแสดงสทิธดิงักลำ่วเป็นกำรออกโดยไมค่ิดมลูค่ำ 

 

12. การประชมุผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

ในกรณีทีม่เีหตใุหเ้กดิผลกระทบต่อผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิท ัง้ในส่วนของรำคำกำรใชส้ทิธิและอตัรำกำรใชส้ทิธิ ที่ท  ำใหผู้ ้

ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิเสียผลประโยชน์นอกเหนือจำกที่ก  ำหนดไว ้กำรเรียกและ  / หรือกำรประชุมผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิให ้

เป็นไปตำมวธิกีำรดงัต่อไปน้ี 

1. ในกำรเรียกประชุมผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิไม่ว่ำจะเป็นกำรเรียกประชุม โดยผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ยงัมไิดใ้ชส้ทิธิ

หรือใชส้ิทธิไปแลว้บำงส่วน หรือบริษทัเป็นผูด้  ำเนินกำรเรียกประชุม ใหบ้ริษทัจดัท ำหนงัสือนดัประชุม ระบุสถำนที่วนั เวลำ ผูท้ี่

ขอใหเ้รียกประชุม และเรื่องที่จะพิจำรณำในที่ประชุม และจดัส่งใหผู้ถ้ือใบส ำคญั แสดงสิทธิที่ยงัมไิดใ้ชส้ิทธิหรือใชส้ิทธิไปแลว้

บำงส่วนแต่ละรำย ตำมรำยชื่อ และทีอ่ยู่ ทีป่รำกฏวนั เวลำ ผูท้ีข่อใหเ้รยีกประชุม และเรื่องทีจ่ะพจิำรณำในที่ประชุม และจดัส่งใหผู้ ้

ถอืใบส ำคญัแสดงสทิธทิีย่งัมไิดใ้ชส้ทิธหิรอืใชส้ทิธไิปแลว้บำงส่วนแต่ละรำย ตำมรำยชื่อ และที่อยู่ ที่ปรำกฏอยู่ในสมดุทะเบยีนผูถ้อื
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ใบส ำคญัแสดงสทิธิและแจง้ผ่ำนทำงสื่อของตลำดหลกัทรพัย ์(ระบบ setportal) เพื่อก ำหนดสิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่ำ 

7 วนัก่อนกำรประชมุในแต่ละคร ัง้ 

2. ในกำรประชมุผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ยงัมไิดใ้ชส้ทิธิหรือใชส้ทิธิไปแลว้บำงส่วนซึ่งมสีทิธิเขำ้

ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน จะมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื่นเขำ้ร่วมประชุมและออกเสยีงแทนตนก็ได ้โดยผูถ้อืใบส ำคญั แสดงสทิธิ

ดงักล่ำวจะตอ้งจดัท ำหนงัสือมอบฉันทะตำมแบบที่บริษทัก ำหนด และใหย้ื่นหนงัสือมอบฉนัทะต่อประธำนที่ประชุม หรือผูท้ี่

ประธำนที่ประชุมมอบหมำยก่อนเริ่มกำรประชุม ผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่มสีิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธ ิ

หมำยถงึ ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่ไดใ้ชส้ทิธิหรือใชส้ิทธิไปแลว้บำงส่วนของบริษทัในขณะนัน้ โดยไม่รวมถึงผูถ้อืใบส ำคญั

แสดงสทิธคินใดทีม่สี่วนไดเ้สยีในขอ้พจิำรณำอนัใดซึ่งที่ประชุมจะพจิำรณำ และลงมติหำ้มมิใหผู้ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิคนนัน้ออก

เสยีงลงคะแนนในขอ้พจิำรณำขอ้นัน้ ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิที่มสี่วนได เ้สยีตำมขอ้น้ี หมำยถงึ ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิที่มคีวำม

ขดัแยง้ทำงผลประโยชนใ์นเรื่องทีท่ีป่ระชมุพจิำรณำลงมติ 

3. ในกำรออกเสยีงลงคะแนน ใหผู้ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิมคีะแนนเสยีงเท่ำกบัหน่วยของใบส ำคญัที่ถืออยู่โดยใบส ำคญั

แสดงสทิธหิน่ึงหน่วยมเีสยีง ผูเ้ป็นประธำนในทีป่ระชมุไมม่สีทิธิออกเสยีงลงคะแนน นอกจำกสทิธิที่ตนมใีนฐำนะเป็นผูถ้อืใบส ำคญั

แสดงสทิธหิรอืผูร้บัมอบฉนัทะ 

4. ในกำรประชมุผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ดัขึ้นโดยบรษิทั ใหป้ระธำนกรรมกำรบริษทั หรือบุคคลที่ไดร้บัมอบหมำยจำก

ประธำนกรรมกำรบริษทั ท ำหนำ้ที่เป็นประธำนที่ประชุมผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิ ในกรณีที่ผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสทิธิเป็นผูจ้ดักำร

ประชุม ประธำนในที่ประชุมอำจจะมำจำกบุคคลที่ผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิลงมติเห็นชอบคดัเลือกน อกเหนือไปจำกประธำน

กรรมกำรบรษิทั หรอืบคุคลทีป่ระธำนกรรมกำรบรษิทัมอบหมำยโดยทัง้สองกรณีประธำนทีป่ระชมุไมม่สีทิธอิอกเสยีงชี้ขำด 

5. องคป์ระชมุในกำรประชุมผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิจะตอ้งประกอบดว้ยผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ย ังมไิดใ้ชส้ทิธิหรือใช ้

สทิธไิปแลว้บำงส่วน และ / หรอื ผูร้บัมอบฉนัทะมำประชมุรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ำ 25 รำย ซึ่งถอืใบส ำคญัแสดงสทิธิรวมกนัไม่นอ้ย

กว่ำ รอ้ยละ 50 ของจ ำนวนหน่วยท ัง้หมดของผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ยงัมไิดใ้ชส้ทิธิและ / หรือใชส้ทิธิไปแลว้บำงส่วนจึงจะครบ

เป็นองคป์ระชุม ในกรณีที่ไม่ครบเป็นองคป์ระชุม ใหถ้อืว่ำกำรประชุมเป็นอนัระงบัไป หำกกำรประชุมผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสิทธินัน้ 

เป็นกำรเรียกโดยมติคณะกรรมกำรบริษทัใหน้ดัประชุมใหม่ภำยในระยะเวลำไม่นอ้ยกว่ำ 7 วนั แต่ไม่เกินกว่ำ 14 วนั นบัจำกวนั

ก ำหนดประชมุผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิในคร ัง้แรก และใหบ้ริษทัด ำเนินกำรจดัส่งหนงัสอืเชิญประชุมไปยงัผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิ

ทุกรำย และตลำดหลกัทรพัย ์ตำมรำยละเอียดและวิธีกำรที่ระบุไวข้ำ้งตน้ ในกำรประชุมค ร ัง้หลงัน้ีไม่บงัคบัว่ำจะตอ้งครบองค์

ประชุม กล่ำวคือ มผูีถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิมำประชุมเท่ำใดถือว่ำ เป็นองคป์ระชุม ท ัง้น้ีส  ำหรบัในกรณีที่ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิ

เป็นผูร้อ้งขอใหเ้รยีกประชมุ จะไมม่กีำรเรยีกประชมุใหม่ 
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6. ในกรณีทีป่รำกฏว่ำกำรประชมุคร ัง้ใด เมือ่ลว่งเวลำนดัไปแลว้ 45 นำทยีงัมผูีถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิเขำ้ร่วมประชุมยงัไม่

ครบเป็นองคป์ระชมุใหถ้อืว่ำกำรประชมุเป็นอนัระงบัไป 

7. มติที่ประชุมผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำกึ่งหน่ึงของจ ำนวนหน่วยของ

ใบส ำคญัแสดงสทิธทิีย่งัมไิดใ้ชส้ทิธแิละ/หรอืใชส้ทิธไิปแลว้บำงส่วน ณ ขณะนัน้ ซึง่มำประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

8. มตใิดๆ ซึง่ทีป่ระชมุผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธไิดล้งมตไิปแลว้นัน้ ใหถ้อืว่ำมผีลผูกพนัผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิทุกรำยไม่

ว่ำผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธนิ ัน้จะไดเ้ขำ้ร่วมประชมุดว้ยหรอืไมก่ต็ำม 

9. ภำยหลงัจำกบริษทัไดด้ ำเนินกำรจดัประชุมผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิบริษทัจะแจง้มติของที่ประชุมผูถ้อืใบส ำคญัแสดง

สทิธใิหผู้ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิรำบผ่ำนทำงระบบเผยแพร่ขอม้ลูของตลำดหลกทัรพัย ์(ระบบ setportal) โดยเรว็ 

10. บริษทัจะด ำเนินกำรจดัท ำและบนัทกึรำยงำนกำรประชุมและเก็บรกัษำบนัทกึดงักล่ำวไวท้ที่ส  ำนกังำนใหญ่ของบริษทั

รำยงำนประชุมที่ไดล้งลำยมอืชื่อโดยประธำนที่ประชุมใหถ้ือเป็นหลกัฐำนอนัสมบูรณ์ของกิจกำรท ัง้หลำยที่ไดป้ระชุมกนันัน้ และ

จดัส่งรำยงำนกำรประชุมดงักล่ำวใหแ้ก่ตลำดหลกัทรพัยแ์ละส ำนกังำน ก.ล.ต. ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 14 วนันบัจำกวนัประชุมผู ้

ถอืใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ

11. ในกำรประชมุ ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิหรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมำยจำกบริษทั และที่ปรึกษำกฎหมำยของบริษทั มสีทิธิที่

จะเขำ้ร่วมประชมุผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธเิพือ่แสดงควำมคิดเหน็หรอืใหค้ ำอธบิำยในทีป่ระชมุผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธไิด  ้

12. บรษิทัจะเป็นผูช้  ำระค่ำใชจ่้ำยทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรจดัประชมุผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิ ัง้หมด 

13. บริษทัจะแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก ำหนดสทิธิตำมมติที่ประชุมผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธินบัต ัง้แต่วนัที่ประชุมเพื่อลงมติและ

บริษทัจะแจง้กำรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก ำหนดสทิธิเป็นลำยลกัษณ์อกัษรใหส้  ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรพัยท์รำบภำยใน 15วนั 

นบัแต่วนัทีม่กีำรแกไ้ขเพิม่เตมินัน้ 

 

13. การแกไ้ขเพิม่เตมิสทิธิและเงือ่นไขของใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

กำรแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ก ำหนดสทิธไิมว่่ำในกรณีใดๆ จะตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้ก ำหนดตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุน

ที่ ทจ. 34/2551 หรือกฎเกณฑใ์ดๆ ของส ำนกังำน ก.ล.ต. รวมท ัง้ที่จะมเีพิ่มเติมภำยหลงัที่บริษทัออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดง

สทิธิในคร ัง้น้ีท ัง้น้ีผูท้ี่ออกใบส ำคญัแสดงสทิธิและ / หรือผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่มสีิทธิที่จะเสนอใหแ้กไ้ขขอ้ก ำหนดสทิธิในเรื่อง 

อตัรำกำรใชส้ิทธิรำคำกำรใชส้ิทธิ เวน้แต่จะเป็นไปตำมเงื่อนไขกำรปรบัสิทธิ รวมท ัง้ผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิและ  / หรือผูถ้ือ

ใบส ำคญัแสดงสทิธไิมม่สีทิธทิีจ่ะเสนอใหข้ยำยอำยุของใบส ำคญัแสดงสทิธิ โดยบริษทัจะแจง้ไปยงัผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิทุกรำยถงึ

กำรเปลีย่นแปลงขอ้ก ำหนดสทิธดิงักลำ่ว และจะจดัส่งขอ้ก ำหนดสทิธิที่แกไ้ขเปลีย่นแปลงใหแ้ก่ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิเมือ่ไดร้บักำร
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รอ้งขอภำยใน 15 วนั นบัแต่วนัที่ไดร้บักำรรอ้งขอเป็นหนงัสือจำกผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิ และบริษทัจะจดัส่งขอ้ก ำหนดสิทธิที่

เปลีย่นแปลงดงักลำ่วใหแ้ก่ตลำดหลกัทรพัยภ์ำยในวนัท ำกำรถดัไป และส ำนกังำน ก.ล.ต. ภำยใน 15 วนั 

 

14. ผลบงัคบัของขอ้กาํหนดสทิธิและกฎหมายที่ใชบ้งัคบั 

ขอ้ก ำหนดสทิธฉิบบัน้ีจะมผีลใชบ้งัคบัในวนัทีอ่อกใบส ำคญัแสดงสทิธไิปจนถงึวนัใชส้ทิธิคร ัง้สุดทำ้ย โดยขอ้ก ำหนดสทิธิน้ี

จะใชบ้งัคบัและตีควำมตำมกฎหมำยไทย กำรตีควำมและผลของขอ้ก ำหนดสทิธิฉบบัน้ีใหเ้ป็นไปตำมบทบญัญตัิแห่งกฎหมำยไทย 

และหำกมขีอ้ควำมใดๆ ในขอ้ก ำหนดสทิธิน้ีขดัหรือแยง้กบักฎหมำยหรือประกำศใดๆ ที่มผีลใชบ้งัคบั ตำมกฎหมำยกบัใบส ำคญั

แสดงสทิธใิหใ้ชข้อ้ควำมตำมกฎหมำยหรือประกำศดงักล่ำวบงัคบักบัใบส ำคญัแสดงสทิธิแทนขอ้ควำมของขอ้ก ำหนดสทิธิเฉพำะใน

ส่วนทีข่ดัแยง้กนันัน้ 

 

 

ผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ

บรษิทั โรงพยำบำลวภิำวด ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

       ................................................................................. 

                     (พลตรสุีรยิะ ผลำกรกลุ) 

 

      .................................................................................. 

                  (นำยชยัสทิธิ์ วริยิะเมตตำกลุ) 

 


