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ข้อก าหนดวา่ด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิและผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามญั 
ของ 

บริษทั ยูเรกา ดีไซน์ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 2 
(UREKA-W2) 

  

 

 

 
 
 
 

จ านวนไม่เกิน 296,585,260 หน่วย อายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ 3 ปี  
ครบก าหนดวนัท่ี 29 มิถนุายน 2566  

ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามญัเพ่ิมทุนได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท 
โดยจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามญัเดิมในอตัราส่วน 3 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ และ 
ก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นสามญัของบริษทัท่ีมีสิทธิได้รบัจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ณ วนัท่ี 16 มิถนุายน 2563 

 

 
  



หน้า 2  
 

ข้อก าหนดวา่ด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิและผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษทั ยเูรกา ดีไซน์ จ ากดั (มหาชน) 

ท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษทัฯ  
 
 ใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สำมญัของบรษิทั ยเูรกำ ดไีซน์ จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที ่2 ทีจ่ดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ
ของบรษิทั (“ใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2” หรอื “UREKA-W2”) ออกโดยบรษิทั ยเูรกำ ดไีซน์ จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทั” หรอื 
“ผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที่ 2”) ตำมมตทิีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2563 เมื่อวนัที ่30 เมษำยน 2563 โดยผูอ้อก
ใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 และผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 จะตอ้งผกูพนัตำมขอ้ก ำหนดสทิธฉิบบันี้ทุกประกำร และให้
ถอืว่ำผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ไดร้บัทรำบและเขำ้ใจขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ในขอ้ก ำหนดสทิธเิป็นอย่ำงดแีล้ว รวมทัง้ ได้
ใหค้วำมเหน็ชอบกบักำรแต่งตัง้นำยทะเบยีนใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 และขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ในสญัญำแต่งตัง้นำยทะเบยีน
ใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ดว้ย ทัง้นี้ ผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 จะจดัใหม้กีำรเกบ็รกัษำส ำเนำขอ้ก ำหนดสทิธไิว ้ณ 
ส ำนักงำนใหญ่ของผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 เพื่อใหผู้ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2  ขอตรวจสอบส ำเนำขอ้ก ำหนด
สทิธไิดใ้นวนัและเวลำท ำกำรของผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 
 
1. ค าจ ากดัความ 

ค ำและขอ้ควำมต่ำงๆ ทีใ่ชอ้ยู่ในขอ้ก ำหนดสทิธใิหม้คีวำมหมำยดงัต่อไปนี้ 
 

“ขอ้ก ำหนดสทิธ”ิ : ขอ้ก ำหนดว่ำด้วยสทิธแิละหน้ำทีข่องผู้ออกใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ
และผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธ ิส ำหรบัใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 
ของบรษิทั ยเูรกำ ดไีซน์ จ ำกดั (มหำชน) ทีจ่ดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้
เดมิ (รวมถงึทีม่กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

“ใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 หรอื 
UREKA-W2” 

: ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมญัของบริษัท ยูเรกำ ดีไซน์ 
จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ที่ 2 ซึ่งมีรำยละเอียดตำมที่ระบุไว้ใน
ขอ้ก ำหนดสทิธ ิ

“ใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2” : ใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสำมญัของบรษิัท ยูเรกำ 
ดไีซน์ จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที ่2 ทีอ่อกใหโ้ดยบรษิทั ศูนยร์บัฝำก
หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

“ผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิครัง้ที่  2” หรือ 
“บรษิทั” 

: บรษิทั ยเูรกำ ดไีซน์ จ ำกดั (มหำชน)  

“วนัท ำกำร” : วนัท ำกำรของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
“ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2” : ผู้ทรงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้ที่ 2 แต่ละหน่วย ตำมขอ้ 

3.2 
“สมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที่ 
2” หรอื “สมุดทะเบยีน” 

: สมุดทะเบยีนหรอืแหล่งขอ้มลูทำงทะเบยีนซึ่งบนัทกึรำยละเอยีด
เกีย่วกบัใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 และผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ครัง้ที ่2 ทีเ่กบ็รกัษำโดยนำยทะเบยีน 

“สทิธใินใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2” : สทิธทิัง้ปวงในใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ซึ่งรวมถงึแต่ไม่จ ำกดั
เฉพำะสทิธใินกำรจองซื้อหุน้รองรบั สทิธใินกำรเขำ้ร่วมประชุม
และออกเสยีงลงคะแนนในกำรประชุมผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ
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ครัง้ที่ 2 สิทธิในกำรได้รับค่ำเสียหำยในกรณีที่หุ้นรองรับไม่
เพยีงพอ 

“หุน้รองรบั” : หุ้นสำมัญออกใหม่ของบริษัท ยูเรกำ ดีไซน์ จ ำกัด (มหำชน) 
จ ำนวนไม่เกิน 296,585,260 หุ้น ที่จดัไว้เพื่อรองรบักำรใช้สทิธิ
ตำมใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 รวมทัง้หุ้นสำมญัทีจ่ะออกใหม่
เพิม่เตมิในกรณีทีม่กีำรปรบัสทิธภิำยใตข้อ้ก ำหนดสทิธ ิ

“วนัออกใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2” : วนัที ่30 มถิุนำยน 2563 
“วนัครบอำยุใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2” : วนัที ่29 มถิุนำยน 2566 
“วันครบก ำหนดกำรใช้สิทธิ” หรือ “วันครบ
ก ำหนดกำรใชส้ทิธคิรัง้สุดทำ้ย” 

: ใหม้คีวำมหมำยตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 4.2 ของขอ้ก ำหนดสทิธ ิ

“นำยทะเบยีน” : บรษิทั ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
“ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย”์ : บรษิทั ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
“ตลำดหลกัทรพัย”์ : ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 
2. รายละเอียดของใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 2 

2.1 รำยละเอยีดของใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะออก 
ชื่อผูเ้สนอขำย : บรษิทั ยเูรกำ ดไีซน์ จ ำกดั (มหำชน) 
ทีอ่ยู่ของผูเ้สนอขำย : เลขที่ 19 หมู่ที่ 11 ต ำบลลำดสวำย อ ำเภอล ำลูกกำ จังหวัด

ปทุมธำนี 
ประเภทหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขำย : ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมญัของบริษัท ยูเรกำ ดีไซน์ 

จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ที่ 2 (“ใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้ที่ 2” หรือ 
“UREKA-W2”) 

ชนิดของใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 : ระบุชื่อผูถ้อืและโอนเปลีย่นมอืได ้
จ ำนวนทีอ่อกและเสนอขำย : ไม่เกนิ 296,585,260 หน่วย 
จ ำนวนหุน้สำมญัทีจ่ดัสรรไวเ้พื่อรองรบั : ไม่เกนิ 296,585,260 หุน้ (มลูค่ำทีต่รำไว ้0.25 บำท) คดิเป็นรอ้ย

ละ 33.33 ของจ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ล้วทัง้หมดของบรษิทั ณ 
วนัที่คณะกรรมกำรบริษัทมีมติให้เสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตัิกำร
ออกใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 

ลกัษณะกำรเสนอขำย : เป็นกำรจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั ในอตัรำส่วน 3 หุน้
สำมญัต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสทิธ ิโดยก ำหนดรำยชื่อผู้ถอื
หุน้ทีม่สีทิธไิดร้บักำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สำมญั
ของบรษิทัครัง้ที ่2 (Record Date) ในวนัที ่16 มถิุนำยน 2563  

รำคำเสนอขำย : 0 (ศูนย)์ บำท ต่อหน่วย 
อำยุของใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 : 3 ปีนับแต่วนัทีอ่อกใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 
วนัทีอ่อกใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 : วนัที ่30 มถิุนำยน 2563 
อตัรำกำรใชส้ทิธ ิ : ใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 จ ำนวน 1 หน่วย มสีทิธซิื้อหุน้สำมญั

เพิม่ทุนได้ 1 หุ้น (เว้นแต่จะมกีำรปรบัอตัรำกำรใช้สทิธติำมขอ้ 
6) 



หน้า 4  
 

รำคำใชส้ทิธใินกำรซื้อหุน้สำมญั : 1 บำทต่อหุ้น โดยมมีูลค่ำหุน้ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.25 บำท (เว้นแต่
จะมกีำรปรบัรำคำใชส้ทิธติำมขอ้ 6) 

ระยะเวลำกำรใชส้ทิธ ิ : ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้ที่ 2 สำมำรถใช้สิทธติำมใบส ำคญั
แสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ไดใ้นวนัท ำกำรสุดทำ้ยของทุกๆ 3 เดอืน (รำย
ไตรมำส) นับจำกวนัทีอ่อกใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ(“วนัก ำหนดกำร
ใชส้ทิธ”ิ) กล่ำวคอื วนัท ำกำรสุดทำ้ยของเดอืนมนีำคม มถิุนำยน 
กนัยำยน และธนัวำคมของปีทุกปีตลอดอำยุใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ
โดยวนัใชส้ทิธคิรัง้สุดทำ้ยตรงกบัวนัทีใ่บส ำคญัแสดงสทิธมิอีำยุ
ครบ 3 ปี นับแต่วนัทีอ่อกใบส ำคญัแสดงสทิธ ิซึ่งตรงกบัวนัที ่29 
มถิุนำยน 2566 
ในกรณีที่ว ันก ำหนดใช้สิทธิไม่ตรงกับวันท ำกำรของตลำด
หลกัทรพัย ์ใหเ้ลื่อนวนัก ำหนดใชส้ทิธใินแต่ละครัง้เป็นวนัท ำกำร
ก่อนหน้ำวนัก ำหนดใช้สทิธดิงักล่ำว โดยระยะเวลำแสดงควำม
จ ำนงในกำรใชส้ทิธแิต่ละครัง้ไม่น้อยกว่ำ 5 วนัท ำกำรก่อนวนัใช้
สิทธิและระยะเวลำแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิครัง้สุดท้ำย
จะตอ้งไม่น้อยกว่ำ 15 วนัก่อนวนัใชส้ทิธ ิ

วนัสิน้สุดอำยุของใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 : วนัที ่29 มถิุนำยน 2566 
นำยทะเบยีนใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 : บรษิทั ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
ตลำดรองของใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 : บรษิทัจะน ำใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 เขำ้จดทะเบยีนในตลำด

หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย หรือตลำดหลกัทรพัย เอ็ม เอ ไอ 
ภำยใตเ้งือ่นไขกำรปฏบิตัติำมประกำศและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

ตลำดรองของหุน้สำมญัทีเ่กดิจำกกำรใชส้ทิธ ิ : บรษิัทจะน ำหุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สทิธติำมใบส ำคญัแสดง
สิทธิที่ออกและเสนอขำยในครัง้นี้  เข้ำจดทะเบียนในตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืตลำดหลกัทรพัย ์เอม็เอไอ 

วธิกีำรใชส้ทิธแิละเงือ่นไขกำรใชส้ทิธ ิ : เป็นไปตำมระบุไวใ้นขอ้ 4 ของขอ้ก ำหนดสทิธ ิ
 

2.2 ผลกระทบทีม่ตี่อผูถ้อืหุน้เนื่องจำกกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สำมญัของบรษิทั เพื่อ
เสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้ในครัง้นี้ 

เนื่องจำกบรษิทัมมีตใิหอ้อกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สำมญัของบรษิทั ครัง้ที ่2 UREKA-W2 โดย
จดัสรรให้แก่ผู้ถือหุน้เดมิของบรษิทัในอตัรำส่วน 3 หุ้นสำมญัเดมิ ต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสทิธ ิโดยไม่คดิมูลค่ำ ทัง้นี้ 
ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย สำมำรถใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญัได ้1 หุน้ ในรำคำหุน้ละ 1 บำท 

กำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตำมสดัส่วน (Right Offering) ดงันัน้จะไม่มผีลกระทบต่อ
ผูถ้อืหุน้ 

อย่ำงไรก็ตำม หำกมีกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทัง้จ ำนวน จะมี
ผลกระทบต่อผูถ้อืหุน้เดมิภำยหลงักำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สำมญัของบรษิทั ครัง้ที ่2 ทัง้จ ำนวนใหแ้ก่ผูถ้อื
หุน้เดมิในครัง้นี้แลว้ จะเกดิผลกระทบ ดงันี้ 

 
1)  ด้านการลดลงของสดัส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 
จ ำนวนหุน้จดทะเบยีน   เท่ำกบั 635,539,843 หุน้ 
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จ ำนวนหุน้เพิม่ทุน เท่ำกบั   เท่ำกบั 254,215,937 หุน้ 
จ ำนวนหุน้รองรบั (Warrant)  เท่ำกบั 296,585,260 หุน้ 
 
สตูรกำรค ำนวณผลกระทบดำ้นกำรลดลงของสดัส่วนกำรถอืหุน้ ม ี3 กรณี คอื 
 
กรณีท่ี 1  ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซื้อหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามสดัส่วนเตม็จ านวน และใช้สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ

ทัง้จ านวน 
= 1 –  (จ ำนวนหุน้จดทะเบยีน + จ ำนวนหุน้เพิม่ทุน + จ ำนวนหุน้รองรบั Warrant) 
 (จ ำนวนหุน้จดทะเบยีน + จ ำนวนหุน้เพิม่ทุน + จ ำนวนหุน้รองรบั Warrant) 
= 1 – (635,539,843 + 254,215,937 + 296.585.260) 
 (635,539,843 + 254,215,937 + 296.585.260) 
= 0% (ไมม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหุน้) 
 
กรณีท่ี 2  ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซื้อหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามสดัส่วนเตม็จ านวน และบุคคลอ่ืนใช้สิทธิใบส าคญั
แสดงสิทธิทัง้จ านวน 
= 1 –                  (จ ำนวนหุน้จดทะเบยีน + จ ำนวนหุน้เพิม่ทุน) 
 (จ ำนวนหุน้จดทะเบยีน + จ ำนวนหุน้เพิม่ทุน + จ ำนวนหุน้รองรบั Warrant) 
= 1 –         (635,539,843 + 254,215,937) 
 (635,539,843 + 254,215,937 + 296.585.260) 
= 25% (มผีลกระทบต่อผูถ้อืหุน้) 
 
กรณีท่ี 3  ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิไม่ซื้อหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามสดัส่วนเตม็จ านวน และ บุคคลอ่ืนใช้สิทธิ
ใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้จ านวน 
= 1 –                  (จ ำนวนหุน้จดทะเบยีน) 
 (จ ำนวนหุน้จดทะเบยีน + จ ำนวนหุน้เพิม่ทุน + จ ำนวนหุน้รองรบั Warrant) 
= 1 –                       (635,539,843) 
 (635,539,843 + 254,215,937 + 296.585.260) 
= 46.43% (มผีลกระทบต่อผูถ้อืหุน้) 
 

2) ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) 
หำกมีกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ UREKA-W2 ครบทัง้จ ำนวน รำคำหุ้นของบริษัทจะยงัคงไม่ได้รบั
ผลกระทบใดๆ เนื่องจำกรำคำกำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ เท่ำกบั 1 บำทต่อหุน้ สูงกว่ำรำคำตลำด โดย
รำคำตลำดเท่ำกบั 0.99 บำทต่อหุน้ ซึ่งเป็นรำคำหุน้ถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักของหุน้สำมญัของบรษิทัทีท่ ำกำรซื้อขำย
ในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ยอ้นหลงั 7 วนัท ำกำรตดิต่อกนัก่อนวนัประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที่ 
5/2563 เมื่อวนัที ่15 เมษำยน 2563 (ระหว่ำงวนัที ่3 – 14 เมษำยน 2563) 
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3) ด้านการลดลงของส่วนแบ่งก าไร (Earnings Dilution) 
เน่ืองจำกบรษิทัมผีลขำดทุนสุทธ ิจงึไม่สำมำรถค ำนวณกำรลดลงของส่วนแบ่งก ำไรได ้
 

3.  ใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 2 สมุดทะเบียนผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 2 และผู้ทรงสิทธิในใบส าคญัแสดง
สิทธิครัง้ท่ี 2 
3.1 นำยทะเบยีนมหีน้ำทีท่ีจ่ะต้องออกใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ใหแ้ก่ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ทุกรำย 

โดยในส่วนของใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ทีฝ่ำกไวก้บัศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยซ์ึ่งจะตอ้งลงชื่อศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยเ์ป็นผู้
ถอืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 แทนในสมุดทะเบยีนผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 นัน้ นำยทะเบยีนจะออกใบส ำคญัแสดง
สทิธคิรัง้ที ่2 หรอืออกใบรบัเพื่อใชแ้ทนใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ตำมแบบทีน่ำยทะเบยีนก ำหนด 

 
3.2 ผูท้รงสทิธใินใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 
- ผูท้รงสทิธใินใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 กรณีทัว่ไป 
สทิธใินใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 จะตกแก่บุคคลหรอืนิตบิุคคลทีป่รำกฏเป็นชื่อเจำ้ของใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 

จ ำนวนดงักล่ำวในสมุดทะเบยีนผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ในขณะนัน้ๆ หรอืในวนัแรกของกำรปิดสมุดทะเบยีน (กรณี
ทีม่กีำรปิดสมุดทะเบยีนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2) 
 - ผูท้รงสทิธใินใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 กรณีทีศู่นยร์บัฝำกหลกัทรพัยเ์ป็นผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 แทน 
 สทิธใินใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 จะตกแก่บุคคลหรอืนิตบิุคคลทีน่ำยทะเบยีนไดร้บัแจง้เป็นหนังสอืจำกศูนย์รบัฝำก
หลกัทรพัยว์่ำเป็นผูท้รงสทิธใินใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ทีล่งทะเบยีนในสมุดทะเบยีนผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ไว้
ในชื่อของศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยใ์นขณะนัน้ๆ หรอืในวนัแรกของกำรปิดสมุดทะเบยีน (กรณีทีม่กีำรปิดสมุดทะเบยีนพกักำร
โอนใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2) 

 
3.3 ในกรณีที่ศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัย์เป็นผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 แทน และผู้ทรงสทิธใินใบส ำคญัแสดง

สทิธคิรัง้ที ่2 ต้องกำรเป็นผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ดว้ยตนเอง เมื่อศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยแ์จง้ต่อนำยทะเบยีน นำย
ทะเบยีนมหีน้ำทีจ่ะตอ้งออกใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ใหแ้ก่ผูท้รงสทิธใินใบส ำคญัครัง้ที ่2 รำยดงักล่ำวเป็นผูถ้อืใบส ำคญั
แสดงสทิธใินสมุดทะเบยีนผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ตำมจ ำนวนทีไ่ดร้บัแจง้จำกศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์ทัง้นี้เมื่อไดม้ี
กำรออกใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 และลงทะเบยีนดงักล่ำวแล้ว นำยทะเบยีนจะแก้ไขจ ำนวนรวมของใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ครัง้ที ่2 ทีล่งทะเบยีนในสมุดทะเบยีนผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ไวใ้นชื่อของศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัย์ โดยหกัจ ำนวน
ใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที่ 2 ที่ได้แยกไปลงทะเบยีนไว้ในชื่อของผู้ทรงสทิธใินใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที่ 2 ออก หำกนำย
ทะเบยีนไม่ไดด้ ำเนินกำรดงักล่ำวไม่ว่ำดว้ยเหตุใดกต็ำม ใหถ้อืว่ำจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 หรอืใบแทนใบส ำคญั
แสดงสทิธคิรัง้ที่ 2 ที่ลงทะเบยีนในสมุดทะเบยีนผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที่ 2 ไว้ในชื่อของศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัย์ มี
จ ำนวนลดลงตำมจ ำนวนของใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ทีไ่ดแ้ยกไปออกใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 และลงทะเบยีนไวใ้น
ชื่อของผูท้รงสทิธใินใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ดงักล่ำว 

 
4. วิธีการใช้สิทธิและเง่ือนไขการใช้สิทธิ 

4.1 ระยะเวลำในกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธ ิ
- กำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญัในแต่ละครัง้ (ยกเวน้กำรใชส้ทิธคิรัง้สุดทำ้ย) 
ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ซึ่งประสงค์จะใชส้ทิธใินกำรซื้อหุน้สำมญัของบรษิทัจะต้องแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้

สทิธซิื้อหุน้สำมญัของบรษิทั ตำมขัน้ตอนและวธิกีำรทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 4 ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถงึ 16.00 น. ภำยใน 5 วนัท ำ
กำรก่อนวนัใชส้ทิธใินแต่ละครัง้ 
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ทัง้นี้ บรษิัทจะแจง้ข่ำวเกี่ยวกบัระยะเวลำแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธ ิรำคำกำรใชส้ทิธ ิและอตัรำกำรใชส้ทิธอิย่ำง
น้อย 7 วนัก่อนระยะเวลำในกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธใินแต่ละครัง้ ในระบบเผยแพร่ขอ้มลูของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 
 - กำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญัครัง้สุดทำ้ย 

ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ซึ่งประสงค์จะใชส้ทิธใินกำรซื้อหุน้สำมญัของบรษิทัจะต้องแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้
สทิธซิื้อหุน้สำมญัของบรษิทั ตำมขัน้ตอนและวธิกีำรทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 4 ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถงึ 15.30 น. ภำยใน 15 วนัก่อน
วนัใชส้ทิธคิรัง้สุดทำ้ย 

ทัง้นี้ บรษิทัจะส่งจดหมำยลงทะเบยีนถงึผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ตำมรำยชื่อทีป่รำกฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ 
ใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที่ 2 ณ วนัปิดสมุดทะเบยีน ซึ่งบรษิัทจะปิดสมุดทะเบยีน 21 วนัก่อนวนัใช้สทิธคิรัง้สุดท้ำย โดย
บรษิทัจะแจง้ต่อตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเพื่อขอพกักำรซื้อขำยใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ของบรษิทั (หรอืกำรขึน้
เครื่องหมำย SP) และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยจะท ำกำรขึน้เครื่องหมำย SP ล่วงหน้ำ 2 วนัท ำกำรก่อนวนัปิดสมุด
ทะเบยีนพกัโอนใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ในกรณีที่วนัแรกของกำรปิดสมุดทะเบยีนดงักล่ำวตรงกบัวนัหยุดท ำกำรของ
ตลำดหลกัทรพัย ์ใหเ้ลื่อนเป็นวนัปิดสมุดทะเบยีนวนัแรกดงักล่ำว เป็นวนัท ำกำรก่อนหน้ำ 

 
4.2 วนัใชส้ทิธ ิ

 - กำรใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญัในแต่ละครัง้ (ยกเวน้กำรใชส้ทิธคิรัง้สุดทำ้ย) 
ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 สำมำรถใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญัของบรษิทัตำมใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ไดใ้นวนัท ำ

กำรสุดทำ้ยของทุกๆ 3 เดอืน (รำยไตรมำส) นับจำกวนัทีอ่อกใบส ำคญัแสดงสทิธ ิตลอดอำยุของใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 
(ทุกวันท ำกำรสุดท้ำยของเดือนมีนำคม มิถุนำยน กันยำยน และธันวำคม) โดยวันใช้สิทธิครัง้แรกจะตรงกับวนัที่ 30 
กนัยำยน 2563 ในกรณีทีว่นัใชส้ทิธไิม่ตรงกบัวนัท ำกำรของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ใหเ้ลื่อนวนัใชส้ทิธเิป็นวนัท ำ
กำรก่อนหน้ำวนัใชส้ทิธ ิ

- กำรใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญัครัง้สุดทำ้ย 
 ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที่ 2 สำมำรถใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญัของบรษิัทตำมใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ได้ในวนัที่
ใบส ำคญัแสดงสทิธมิอีำยุครบ 3 ปี นับแต่วนัทีอ่อกใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ซึง่ตรงกบัวนัที ่29 มถิุนำยน 2566 ในกรณีที่
วนัใชส้ทิธไิม่ตรงกบัวนัท ำกำรของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ใหเ้ลื่อนวนัใชส้ทิธใินแต่ละครัง้ เป็นวนัท ำกำรก่อนหน้ำ
วนัใชส้ทิธดิงักล่ำว โดยระยะเวลำแสดงควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธคิรัง้สุดทำ้ยจะตอ้งไม่น้อยกว่ำ 15 วนัก่อนวนัใชส้ทิธ ิ

 
4.3 วธิกีำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ

4.3.1 บุคคลและสถำนทีต่ดิต่อในกำรใชส้ทิธ ิ
ฝ่ำยเลขำนุกำรบรษิทั 
บรษิทั ยเูรกำ ดไีซน์ จ ำกดั (มหำชน) หอ้งประชุม 1 
19 หมู่ที ่11 ต ำบลลำดสวำย อ ำเภอล ำลูกกำ จงัหวดัปทุมธำนี 12150 
โทรศพัท ์02-192-3737 ต่อ 700 โทรสำร 02-192-3744 

4.3.2 วธิกีำรใชส้ทิธ ิ
ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ทีป่ระสงคจ์ะใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญัจะตอ้งด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 
(1) ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 จะต้องกรอกใบแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธซิื้อหุ้นสำมญัให้

ถูกตอ้ง ครบถว้น และชดัเจน พรอ้มลงลำยมอืชื่อ หำกผู้ถอืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 เป็นนิติ
บุคคล จะต้องลงนำมโดยผูม้อี ำนำจของนิตบิุคคลนัน้ พรอ้มประทบัตรำบรษิทั (ถ้ำม)ี และแนบ
ใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 หรอืใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ตำมจ ำนวนทีร่ะบุอยู่ในใบ
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แจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญั พรอ้มกบัเอกสำรประกอบกำรใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญั
ตำมใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ดงัต่อไปนี้ 
- ผูจ้องซื้อประเภทบุคคลธรรมดำสญัชำติไทย: ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรอืส ำเนำ

บตัรพนักงำนรฐัวสิำหกจิทีย่งัไม่หมดอำยุ (ในกรณีทีเ่ป็นบตัรขำ้รำชกำร หรอืบตัรพนักงำน
รฐัวสิำหกิจ ให้แนบส ำเนำทะเบยีนบ้ำนดว้ย) พร้อมลงนำมรบัรองส ำเนำถูกต้อง (กรณีผู้
จองซื้อเป็นผูเ้ยำวจ์ะต้องแนบค ำยนิยอมของผูป้กครอง บดิำ/มำรดำ ส ำเนำบตัรประจ ำตวั
ประชำชนของผูป้กครองทีผู่ป้กครองลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้งและส ำเนำทะเบยีนบ้ำนที่
ผูเ้ยำวอ์ำศยัอยู่พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง) 

- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดำสญัชำติต่ำงด้ำว : ส ำเนำใบต่ำงด้ำวหรือส ำเนำหนังสือ
เดนิทำง พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

- ผูจ้องซื้อประเภทนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย: ส ำเนำหนังสอืรบัรองที่ออกโดย
กระทรวงพำณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัครบก ำหนดกำรใช้สิทธิ พร้อมลงนำม
รบัรองส ำเนำถูกต้องโดยผูม้อี ำนำจลงนำมของนิตบิุคคลนัน้และประทบัตรำส ำคญัของนิติ
บุคคล (ถำ้ม)ี และแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรอืส ำเนำบตัรพนักงำนรฐัวสิำหกจิ
ที่ยงัไม่หมดอำยุ (ในกรณีที่เป็นบตัรข้ำรำชกำร หรือบตัรพนักงำนรฐัวิสำหกิจ ให้แนบ
ส ำเนำทะเบยีนบำ้นดว้ย) ในกรณีผูม้อี ำนำจลงนำมเป็นชำวต่ำงประเทศ ใหใ้ชส้ ำเนำใบต่ำง
ดำ้ว หรอืส ำเนำหนังสอืเดนิทำง (แลว้แต่กรณี) ของผูม้อี ำนำจลงนำมของนิตบิุคคลดงักล่ำว 
พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

- ผูจ้องซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบยีนในต่ำงประเทศ : ส ำเนำหนังสอืส ำคญักำรจดัตัง้
บรษิัท หนังสอืบรคิณห์สนธแิละหน้งสอืรบัรองของบรษิัท มอีำยุไม่เกิน 12 ก่อนวนัครบ
ก ำหนดกำรใชส้ทิธ ิพรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกต้องโดยผูม้อี ำนำจลงนำมของนิตบิุคคล
นัน้ และประทบัตรำส ำคญัของนิติบุคคล (ถ้ำมี) และแนบส ำเนำใบต่ำงด้ำว หรือส ำเนำ
หนังสอืเดนิทำง (แล้วแต่กรณี) ของผูม้อี ำนำจลงนำมของนิตบิุคคลดงักล่ำว พรอ้มลงนำม
รบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 
ส ำเนำเอกสำรประกอบขำ้งต้นทัง้หมด ที่ลงนำมรบัรองส ำเนำถูกต้องแล้ว ต้องได้รบักำร
รบัรองลำยมอืชื่อโดยเจำ้หน้ำที ่Notary Public และรบัรองโดยเจำ้หน้ำทีข่องสถำนทูตไทย 
หรอืสถำนกงสุลไทยในประเทศทีเ่อกสำรดงักล่ำวไดจ้ดัหรอืรบัรองควำมถูกตอ้ง และมอีำยุ
ไม่เกนิ 12 เดอืน ก่อนวนัครบก ำหนดกำรใชส้ทิธ ิ

ทัง้นี้  ในกรณีที่ใบส ำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบใบหุ้น ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิสำมำรถใช้
ใบส ำคญัแสดงสิทธเิป็นหลกัฐำนในกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิได้ทนัท ีหำกในกรณีที่
ใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 อยู่ในระบบไรใ้บหุน้ (Scripless) ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ที่
ต้องกำรใชส้ทิธติอ้งแจง้ควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอเพื่อขอถอนใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 
หรอืเพื่อใหอ้อกใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ตำมทีศู่นย์รบัฝำกหลกัทรพัย์ก ำหนด โดย
ยื่นต่อบรษิทัหลกัทรพัยท์ีท่ ำหน้ำทีเ่ป็นนำยหน้ำซื้อขำยหลกัทรพัย ์(Broker) ของตน และบรษิทั
หลกัทรพัย์ดงักล่ำวจะด ำเนินกำรแจง้กบัศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยเ์พื่อขอถอนใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ครัง้ที ่2 น ำไปใชเ้ป็นหลกัฐำนประกอบกำรใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญักบับรษิทั เพื่อด ำเนินกำรใชส้ทิธิ
ตำมทีร่ะบุไว ้
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(2) ส่งใบแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญัดงักล่ำวใหแ้ก่บรษิทัตำมสถำนที่ตดิต่อในกำรใช้
สทิธทิีร่ะบุไวใ้นขอ้ 4.3 โดยต้องปฎิบตัติำมเงื่อนไขในกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธติำมที่
ระบุไวใ้นขอ้ 4.1 

(3) ในกำรใชส้ทิธแิต่ละครัง้ ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 จะตอ้งใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญัเป็นจ ำนวน
เตม็เท่ำนัน้โดยมอีตัรำกำรใชส้ทิธเิท่ำกบั 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ต่อ 1 หุน้สำมญั 
เวน้แต่จะมกีำรปรบัสทิธติำมขอ้ 6 

(4) ช ำระเงนิค่ำหุน้ครัง้เดยีวเตม็จ ำนวนตำมจ ำนวนในกำรใชส้ทิธทิีร่ะบุไวใ้นใบแจง้ควำมจ ำนงกำร
ใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมญั โดยผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธคิรัง้ที่ 2 ที่ประสงค์จะใช้สิทธซิื้อหุ้นสำมญั
จะต้องช ำระเป็นเงนิสด เงนิโอน เช็ค แคชเชยีร์เชค็ หำกช ำระโดยเชค็ แคชเชยีร์เชค็ จะต้อง
สำมำรถเรยีกเกบ็เงนิไดจ้ำกส ำนักหกับญัชใีนกรุงเทพมหำนครไดภ้ำยใน 1 วนัท ำกำรนับจำก
วนัทีแ่จง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธแิต่ละครัง้ กำรช ำระเงนิค่ำจองซื้อเป็นเงนิสด เชค็ แคชเชยีร์
เชค็ หรอืตัว๋แลกเงนิธนำคำร ใหข้ดีคร่อมสัง่จ่ำย “บญัชจีองซื้อหุน้เพิม่ทุน บมจ. ยูเรกำ ดไีซน์  
ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) สำขำตลำดวงศกร สำยไหม บญัชอีอมทรพัย ์เลขที ่614-2-
19999-6” ใ น ภ ำ ษ ำ ไ ท ย  ห รื อ “ EUREKA DESIGN PUBLIC COMPANY LIMITED. , 
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED, TALAT WONGSAKON SAI MAI 
BRANCH, SAVING DEPOSIT ACCOUNT NO. 614-2-19999-6” ในภำษำองักฤษ พรอ้มทัง้
เขยีนชื่อ นำมสกุล ทีอ่ยู่ และหมำยเลขโทรศพัท์ทีต่ดิต่อไดไ้วด้ำ้นหลงั ทัง้นี้ กำรใชส้ทิธซิื้อหุน้
สำมญัดงักล่ำวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบรษิทัไดเ้รยีกเกบ็เงนิจ ำนวนดงักล่ำวไดแ้ลว้เท่ำนัน้ 

(5)  ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 จะเป็นผูร้บัผดิชอบค่ำอำกรแสตมป์ และ/หรอื ภำษีทีเ่กดิขึน้
อนัเนื่องจำกกำรใช้สทิธซิื้อหุ้นสำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ตลอดจนจะต้องปฏบิตัิ
ตำมขอ้บงัคบัหรอืกฎหมำยต่ำงๆ ทีใ่ชบ้งัคบัในกำรใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญั 

(6) หำกบรษิทัไดร้บัใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ไม่ครบตำมจ ำนวนทีร่ะบุในใบแจง้ควำมจ ำนงใน
กำรใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญัหรอืจ ำนวนเงนิทีบ่รษิทัไดร้บัไม่เท่ำกบัจ ำนวนเงนิทีร่ะบุในแบบแสดง
ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญั หรอืบรษิทัตรวจสอบไดว้่ำขอ้ควำมทีผู่ถ้อืใบส ำคญัแสดง
สทิธคิรัง้ที ่2 กรอกบนใบแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญัไม่ครบถว้นหรอืไม่ถูกตอ้ง 
หรอืมไิดปิ้ดอำกรแสตมป์ครบถ้วนถูกตอ้งตำมขอ้บงัคบัหรอืกฎหมำยต่ำงๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง บรษิทั
จะใหเ้วลำผูใ้ชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 แก้ไขเพื่อใหเ้ป็นไปตำมเงื่อนไขภำยในวนั
ครบก ำหนดกำรใชส้ทิธแิต่ละครัง้ มฉิะนัน้ บรษิทัจะถอืว่ำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธใิน
ครัง้นัน้สิน้สภำพลงโดยไม่มกีำรใชส้ทิธ ิและจะส่งเงนิทีบ่รษิทัไดร้บัไว ้พรอ้มกบัใบส ำคญัแสดง
สทิธหิรอืใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธใิหแ้ก่ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิำงไปรษณียล์งทะเบยีนตอบ
รบัภำยใน 14 วนันับจำกวนัถดัจำกวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธใินแต่ละครัง้ โดยไม่มดีอกเบี้ยไม่ว่ำ
กรณีใดๆ อย่ำงไรกต็ำม ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 สำมำรถยื่นควำมจ ำนงขอใชส้ทิธใิหม่
ไดใ้นวนัครบก ำหนดกำรใชส้ทิธคิรัง้ต่อไป เวน้แต่ เป็นกรณีกำรใชส้ทิธคิรัง้สุดทำ้ย ซึ่งจะถอืว่ำ
กำรใชส้ทิธไิดส้ิน้สภำพลงและไม่สำมำรถใชส้ทิธไิดอ้กี 
ในกรณีที่ผู้ใช้สิทธติำมใบส ำคญัแสดงสิทธคิรัง้ที่ 2 ช ำระจ ำนวนเงนิค่ำหุ้น และ/หรือภำษีไม่
ครบถ้วน บริษัทมีสิทธิที่จะด ำเนินกำรประกำรใดประกำรหนึ่งดังต่อไปนี้  ตำมที่บริษัท
เหน็สมควร 
(ก) ถอืว่ำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธคิรัง้นัน้สิน้สภำพลงโดยไม่มกีำรใชส้ทิธ ิหรอื 
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(ข) ถอืว่ำจ ำนวนหุน้สำมญัทีจ่องซื้อมจี ำนวนเท่ำกบัจ ำนวนทีพ่งึจะไดร้บัตำมจ ำนวนเงนิในกำร
ใชส้ทิธซิึง่บรษิทัไดร้บัช ำระไวจ้รงิตำมรำคำใชส้ทิธใินขณะนัน้ หรอื 

(ค) ใหผู้ใ้ชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ช ำระเงนิเพิม่เตมิตำมจ ำนวนทีป่ระสงค์จะใช้
สทิธใิหค้รบถว้นภำยในระยะเวลำแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธคิรัง้นัน้ หำกบรษิทัไม่ไดร้บั
เงนิครบตำมจ ำนวนกำรใชส้ทิธ ิและ/หรอื ภำษทีีเ่กีย่วขอ้งภำยในระยะเวลำดงักล่ำว บรษิทั
จะถอืว่ำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธใินครัง้นัน้สิน้สภำพลงโดยไม่มกีำรใชส้ทิธ ิ

ในกรณีทีเ่กดิเหตุกำรณ์ตำมขอ้ (ก) หรอื (ค) เฉพำะกรณีทีผู่ใ้ชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสิทธคิรัง้
ที ่2 ไม่มำช ำระเงนิเพิม่เตมิ บรษิทัจะส่งเงนิทีบ่รษิ้ทไดร้บัไวพ้รอ้มกบัใบส ำคญัแสดงสทิธ ิหรอื
ใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
ภำยใน 14 วนันับจำกวนัถดัจำกวนัก ำหนดกำรใช้สทิธใินแต่ละครัง้ โดยไม่มดีอกเบี้ยไม่ว่ำ ใน
กรณีใดๆ ส่วนกรณีตำมขอ้ (ข) บรษิทัจะแจง้จ ำนวนกำรใชส้ทิธใินกรณีทีบ่รษิทัถอืว่ำมกีำรใช้
สทิธเิพยีงบำงส่วน พรอ้มใบส ำคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธส่ิวนทีเ่หลอืแก่ผูใ้ช้
สทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ทำงไปรษณียล์งทะเบยีนภำยใน 30 วนั นับจำกวนัถดัจำก
วนัครบก ำหนดกำรใชส้ทิธใินแต่ละครัง้ โดยไม่มดีอกเบี้ย อย่ำงไรกต็ำม ใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่
ยงัไม่มกีำรใชส้ทิธจิะยงัมผีลใชไ้ดต้่อไปจนถงึวนัครบก ำหนดกำรใชส้ทิธคิรัง้สุดทำ้ย 

(7) เมื่อผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ไดป้ฏบิตัติำมเงือ่นไขในกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ
ซื้อหุ้นสำมญั กล่ำวคอื ได้ส่งมอบหลกัฐำนแสดงจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธคิรัง้ที่ 2 ที่ได้รบั
จดัสรร ใบแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญั และช ำระเงนิค่ำจองซื้อหุน้สำมญัและภำษี
ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กำรแสดงควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธนิี้ไม่อำจถูกเพกิถอนได้ 
เวน้แต่ จะไดร้บัควำมยนิยอมเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกบรษิทั 

(8) เมื่อพน้วนัครบก ำหนดกำรใชส้ทิธคิรัง้สุดทำ้ย แต่ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่ 2 ยงัไม่ไดใ้ช้
สทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที่ 2 หรอืยงัมไิด้ปฏิบตัิตำมวธิกีำรใช้สทิธทิี่ก ำหนดไว้อย่ำง
ครบถ้วน ใหถ้อืว่ำใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 นัน้ๆ สิน้สภำพลงโดยไม่มกีำรใชส้ทิธ ิและผูถ้อื
ใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 จะใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญัของบรษิทัไม่ไดอ้กี 

(9) ภำยหลงัจำกวนัครบก ำหนดกำรใช้สทิธใินแต่ละครัง้ บรษิัทจะแจ้งรำยชื่อผู้ถือหุ้นสำมญัใหม่
เนื่องด้วยกำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ต่อศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัย์ในฐำนะนำย
ทะเบยีนของบรษิทั และบรษิทัจะน ำรำยชื่อดงักล่ำวไปจดทะเบยีนพรอ้มกบัยื่นขอจดทะเบยีน
เปลี่ยนแปลงทุนช ำระแล้วของบรษิทัต่อกระทรวงพำณิชย์ ตำมจ ำนวนหุน้สำมญัทีจ่ะออกใหม่
ส ำหรบัสทิธนิัน้ภำยใน 14 วนันับแต่วนัทีบ่รษิทัไดร้บัช ำระค่ำหุน้ครบตำมจ ำนวนกำรใชส้ทิธใิน
แต่ละครัง้ หรอืนับแต่วนัครบก ำหนดกำรใชส้ทิธ ิ

 
 ทัง้นี้  ในช่วงระหว่ำงวนัทีผู่ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 แสดงควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญัของ
บรษิทัถงึวนัก่อนทีร่ำยชื่อของผูใ้ชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 จะปรำกฏในสมุดทะเบยีนรำยชื่อผูถ้อืหุน้สำมญัของ
บรษิทั บรษิทัจะถอืว่ำสทิธขิองผูใ้ชส้ทิธริำยดงักล่ำว มสีถำนะเช่นเดยีวกบัผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ทีย่งัไม่ไดแ้สดง
ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธ ิ
 
 4.4 สถำนภำพของผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิีอ่ยู่ระหว่ำงกำรแสดงควำมจ ำนงกำรใชส้ทิธิ 
 สถำนะของใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่อยู่ระหว่ำงวนัที่ผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสทิธแิสดงควำมจ ำนงใช้สทิธ ิและวนัก่อนวนัที่
กระทรวงพำณิชย์จะรบัจดทะเบยีนเพิม่ทุนช ำระแล้ว อนัเนื่องมำจำกกำรใช้สทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธ ิจะมสีถำนภำพ
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และสิทธิเช่นเดียวกับใบสําคญัแสดงสิทธทิี่ยงัไม่ได้แสดงควำมจ ำนงใช้สิทธิและสถำนภำพดงักล่ำวจะสิ้นสุดลงในวนัที่ 
กระทรวงพำณิชยไ์ดร้บัจดทะเบยีนเพิม่ทุนช ำระแลว้ อนัเนื่องมำจำกกำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธขิำ้งตน้เสรจ็สิน้แลว้ 
 
ในกรณีทีบ่รษิทัมกีำรปรบัรำคำใชส้ทิธ ิและ/หรอื อตัรำกำรใชส้ทิธใินช่วงทีบ่รษิทัยงัไม่ไดน้ ำหุน้สำมญัทีเ่กดิจำกกำรใชส้ทิธิ 
ตำมใบส ำคญัแสดงสทิธเิขำ้จดทะเบยีนกบักระทรวงพำณิชย์ ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธทิีไ่ดท้ ำกำรใช้สทิธแิล้วจะไดร้บักำร 
ปรบัสทิธยิ้อนหลงั  โดยบรษิัทจะด ำเนินกำรออกหุ้นสำมญัใหม่เพิม่เติมให้แก่ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธโิดยเร็วที่สุด ตำม 
จ ำนวนทีผู่ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธสิมควรทีจ่ะไดร้บัหำกรำคำที่ปรบัใหม่นัน้มผีลบงัคบัใช้ โดยหุน้สำมญัส่วนทีเ่พิม่ใหม่อำจ 
ไดร้บัชำ้กว่ำหุน้สำมญัทีไ่ดร้บัก่อนหน้ำนี้แลว้ แต่ไม่เกนิ 15 วนันับจำกวนัทีม่กีำรปรบัสทิธ ิ
 
 4.5 เงือ่นไขอื่นเกีย่วกบัการใชส้ทิธ ิ
 ผู้ถือใบสําคญัแสดงสทิธคิรัง้ที่ 2 สามารถใช้สทิธซิื้อหุ้นสามญัของบรษิัทได้โดยไม่มขีอ้จํากดั เว้นแต่การซื้อหุ้นนัน้ 
เป็นเหตุใหม้บีุคคลทีไ่ม่มสีญัชำตไิทยถอืหุน้อยู่ในบรษิทัจ ำนวนมำกกว่ำรอ้ยละ 49 ของจ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดท้ัง้หมด กำร
ใชส้ทิธซิื้อหุน้ของผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 รำยใดทีจ่ะท ำใหอ้ตัรำส่วนกำรถอืหุ้นของบุคคลทีไ่ม่มสีญัชำตไิทยของ
บรษิทัเกนิอตัรำส่วนขำ้งตน้ บรษิทัมสีทิธปิฏเิสธกำรใชส้ทิธซิื้อหุน้ของผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 รำยนัน้ได ้
 
5.  นายทะเบียนของใบสาํคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 2 
 บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
 เลขที ่93 ถนนรชัดำภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง 
 กรุงเทพฯ 10400 
 โทรศพัท:์02-009-9999 
 
 นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ที่ 2 จะรับผิดชอบต่อการปิดทะเบียนผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ที่ 2 
ซึ่งในสมุดทะเบยีนจะต้องประกอบด้วย ชื่อเต็ม สญัชำติ ที่อยู่ของผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที่ 2 และรายละเอียดอื่นๆ 
ทีศู่นย์รบัฝำกหลกัทรพัย์จะก ำหนด ในกรณีขอ้มลูไม่ตรงกนั จะถอืว่ำขอ้มูลในสมุดทะเบยีนผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 
เป็นขอ้มลูทีถู่กตอ้ง 
 
ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 มหีน้าทีใ่นการแจง้การเปลี่ยนแปลง หรอืขอ้ผดิพลาดในรายละเอยีดในการลงบนัทกึสมุด 
ทะเบยีนใบสําคญัแสดงสิิทธคิรัง้ที ่2 และนายทะเบยีนจะเปลีย่นแปลงหรอืแก้ไขขอ้ผดิพลาดดงักล่าว บรษิทัขอสงวนสทิธ ิ
ในการเปลี่ยนนายทะเบยีนใบสําคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 โดยจะทําการแจง้ใหแ้ก่ผูถ้อืใบสําคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ทราบก่อน 
ล่วงหน้า 
 
6. เง่ือนไขการปรบัสิทธิ 

6.1 บรษิทัจะไม่ขยำยอำยุของใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที่ 2 และไม่แกไ้ขเปลีย่นแปลงรำคำและอตัรำกำรใชส้ทิธ ิเวน้
แต่จะเป็นกำรปรบัสทิธติำมทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ (1) ถงึ (6) โดยบรษิทัจะด ำเนินกำรปรบัรำคำกำรใชส้ทิธแิละอตัรำกำรใชส้ทิธิ
ตลอดอำยุของใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 เพื่อไม่ใหส้ทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที่ 2 ดอ้ยไปกว่ำเดมิ เมื่อ
เกดิเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึ่งดงัต่อไปนี้ 
 
 (1) เมื่อบรษิัทเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญัของบรษิัท อนัเป็นผลมำจำกกำรรวมหรอืกำรแบ่งแยกหุ้น
สำมญัทีไ่ดอ้อกแลว้ของบรษิทั 
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 บรษิทัจะปรบัราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธทิีม่ผีลอยู่ก่อนทีก่ารเปลี่ยนแปลงมูลค่าทีต่ราไวข้องหุน้สามญัจะมี
ผล โดยจะปรบัสทิธ ิณ ทีม่กีำรจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงมลูค่ำทีต่รำไวข้องหุน้สำมญัของบรษิทัทีก่ระทรวงพำณิชย ์   เพื่อให้
ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ไดร้บัหุน้ตำมจ ำนวนทีค่ ำนวณไดต้ำมสตูร และประเภทเช่นเดยีวกบัหุน้สำมญั ของบรษิทัที่
ออกภำยหลงัจำกกำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำว 
 
                       (ก)  รำคำกำรใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี้ 
 
                 Price 1 = Price 0 x [ (Par 1)/(Par 0) ] 
 
 
                       (ข)  อตัรำกำรใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี้ 
  
                                Ratio 1 = Ratio 0 x [(Par 0)/(Par 1)] 
 

โดยที ่Price 1 คอื รำคำกำรใชส้ทิธใิหม่หลงักำรเปลีย่นแปลง 
Price 0 คอื รำคำกำรใชส้ทิธเิดมิก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 1 คอื อตัรำกำรใชส้ทิธใิหม่หลงักำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 0 คอื อตัรำกำรใชส้ทิธเิดมิก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
Par 1 คอื มลูค่ำทีต่รำไวข้องหุน้สำมญัหลงักำรเปลีย่นแปลง 
Par 0 คอื มลูค่ำทีต่รำไวข้องหุน้สำมญัก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

 
(2) เมื่อบริษัทเสนอขำยหุ้นสำมญัที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ บุคคลใน 

วงจ ำกดัโดยรำคำเฉลีย่ต่อหุน้ของหุน้สำมญัทีอ่อกใหม่ต ่ำกว่ำรำคำตลำดของหุน้สำมญัของบรษิทัเกนิกว่ำรอ้ยละ 10 
 การเปลี่ยนแปลงราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธ ิจะมผีลบงัคบัทนัทตีัง้แต่วนัแรกทีผู่้ถอืหุน้จะไม่ไดร้บัสทิธใิน 
กำรจองซอืหุน้สำมญัทีอ่อกใหม่้ (วนัแรกทีต่ลำดหลกัทรพัย์ประกำศขึน้เครื่องหมำย XR) ส ำหรบักรณีทีเ่ป็นกำรเสนอ ขำย
ใหผู้ถ้อืหุน้เดมิ (Right Issue) และ/หรอื วนัแรกของกำรเสนอขำยหุน้สำมญัทีอ่อกใหม่แก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรอื วนัทีม่ี
กำรตกลงซื้อขำยหุน้สำมญัที่เสนอขำยแก่บุคคลในวงจ ำกดั แล้วแต่กรณี  โดยกรณีดงักล่ำวขำ้งต้น ให ้เปรยีบเทยีบรำคำ
เฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสำมญัที่ออกใหม่กบัรำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบรษิทั  โดยใช้ฐำนของมูลค่ำที่ ตรำไว้เท่ำกนั รำคำ
เฉลี่ยต่อหุน้ทีอ่อกใหม่ค ำนวณไดจ้ำกจ ำนวนเงนิทัง้สิน้ทีบ่รษิทัจะไดร้บัจำกกำรเสนอขำยหุน้ หกั ดว้ยค่ำใชจ้่ำย (ถ้ำม)ี หำร
ดว้ยจ ำนวนหุน้ทีอ่อกใหม่ทัง้สิน้ 
 
“รำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบรษิัท” ก ำหนดไว้เท่ำกบั “รำคำตลำดเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักของหุ้นสำมญัของบรษิัท” โดยที่ “รำคำ
ตลำดเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักของหุ้นสำมญัของบรษิัท” หมำยถึง มูลค่ำกำรซื้อขำยหุ้นสำมญัทัง้หมดของบรษิัท หำรด้วยจ ำนวนหุ้น
สำมญัของบรษิทัทีม่กีำรซื้อขำยทัง้หมดในตลำดหลกัทรพัยใ์นระหว่ำง 7 วนัท ำกำร (วนัทีเ่ปิดท ำกำรซื้อขำยของตลำดหลกัทรพัย์) 
ตดิต่อกนัก่อนวนัทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณ ในกรณีทีไ่ม่สำมำรถหำรำคำตลำดของหุน้สำมญัของบรษิทั เนื่องจำกหุน้สำมญัของบรษิทัไม่
มกีำรซื้อขำยในช่วงเวลำดงักล่ำว บรษิทัจะก ำหนดรำคำยุตธิรรม เพื่อใชใ้นกำรค ำนวณแทน 
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“วนัทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณ” หมายถงึ วนัแรกทีผู่ถ้อืหุน้จะไม่ไดร้บัสทิธใินการจองซื้อหุน้สามญั และ/หรอื หลกัทรพัยท์ีอ่อก ใหม่
ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภำพ และ/หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญั (วนัแรกที่ตลำดหลกัทรพัย์ประกำศขึ้นเครื่องหมำย XR 
สาํหรบัหุน้สามญั) สาํหรบักรณีทีเ่ป็นการเสนอขายใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิ (Right Issue) และ/หรอื วนัแรกของกำร เสนอขำยหุน้
สำมญั และ/หรอื หลกัทรพัยท์ีอ่อกใหม่ใดๆ ทีใ่หส้ทิธทิีจ่ะแปลงสภำพ และ/หรอืเปลีย่นเป็น หุน้สำมญัได ้ส ำหรบักรณีทีเ่ป็น
กำรเสนอขำยต่อประชำชนทัว่ไป และ/หรอื วนัทีม่กีำรตกลงซื้อขำยหุน้สำมญั และ/หรอื หลกัทรพัย ์ทีอ่อกใหม่ใดๆ ทีใ่หส้ทิธิ
ทีจ่ะแปลงสภำพ และ/หรอื เปลีย่นเป็นหุน้สำมญั ส ำหรบักรณีเสนอขำยแก่บุคคลในวงจ ำกดั 
 
                   (ก) ราคาการใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคาํนวณ ดงันี้ 
 
                      Price 1 = Price 0 x [ ( (A1 x MP)+B1X )/( MP x (A1+B1) ) ] 
 
                   (ข) อตัราการใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคาํนวณ ดงัน้ี ั
 
                     Ratio 1 = Ratio 0 x [ ( MP x (A1+B1) )/ ( (A1 x MP) + B1X ) ] 
 

Price 1 คอื รำคำกำรใชส้ทิธใิหม่หลงักำรเปลีย่นแปลง 
Price 0 คอื รำคำกำรใชส้ทิธเิดมิก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 1 คอื อตัรำกำรใชส้ทิธใิหม่หลงักำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 0 คอื อตัรำกำรใชส้ทิธเิดมิก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
MP คอื “รำคำตลำดของหุน้สำมญัของบรษิทั” ตำมรำยละเอยีดท่ก ำหนดในขอ้ (2) 
A1 คอื จ ำนวนหุน้สำมญัทีไ่ดเ้รยีกช ำระเตม็มลูค่ำแลว้ ณ วนัก่อนวนัปิดสมุดทะเบยีน 
  ผูถ้อืหุน้เพื่อกำรจองซื้อหุน้สำมญัทีอ่อกใหม่และ/หรอื วนัแรกของกำรเสนอ 
  ขำยหุน้สำมญัทีอ่อกใหม่แก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรอื วนัทีม่กีำรตกลงซื้อขำย 
  หุน้สำมญัทีเ่สนอขำยแก่บุคคลในวงจ ำกดั 
B1 คอื จ ำนวนหุน้สำมญัทีอ่อกใหม่ทัง้ทีเ่สนอขำยแก่ผูถ้อืหุน้เดมิ และ/หรอื เสนอขำย 
  ต่อประชำชนทัว่ไป และ/หรอื เสนอขำยแก่บุคคลในวงจ ำกดั 
B1X คอื จ ำนวนเงนิทีไ่ดร้บัหกัดว้ยค่ำใชจ้่ำย (ถำ้ม)ี จำกกำรออกหุน้สำมญัทีอ่อกใหม่ 
  ทัง้กำรเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ และ/หรอื เสนอขำยต่อประชำชนทัว่ไปและ/ 
  หรอื เสนอขำยแก่บุคคลในวงจ ำกดั 

 
(3) เมื่อบรษิทัเสนอขำยหลกัทรพัย์ออกใหม่ใดๆ ใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิ และ/หรอื ประชำชนทัว่ไป และ/หรอื บุคคลใน

วงจ ำกดั โดยหลกัทรพัยน์ัน้ใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหลกัทรพัยใ์นกำรใชส้ทิธแิปลงสภำพเป็นหุน้สำมญัู หรอืใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญั เช่น 
หุน้กูแ้ปลงสภำพ ใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้ หรอืหนี้สนิอื่นใดทีใ่หส้ทิธ ิในกำรแปลงสภำพเป็นหุน้สำมญัของบรษิทั โดย
รำคำเฉลีย่ต่อหุน้ของหุน้สำมญัทีจ่ะออกใหม่เพื่อรองรบัสทิธดิงักล่ำวต ่ำกว่ำรำคำตลำดของหุน้สำมญัของบรษิทัเกนิกว่ำรอ้ย
ละ 10 
 
 การเปลี่ยนแปลงราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใช้สทิธจิะมผีลบงัคบัทนัทตีัง้แต่วนัแรกทีผู่ถ้ือหุน้ไม่ไดร้บัสทิธใินการ 
จองซื้อหลกัทรพัย์ออกใหม่ใดๆที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ (วนัแรกที่ตลำดหลกัทรพัย์ประกำศขึ้น
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เครื่องหมำย XW ส ำหรบัใบส ำคญัแสดงสทิธ)ิส ำหรบักรณีทีเ่ป็นกำรเสนอขำยใหก้บัผูถ้อืหุ้นเดมิและ/หรอืวนัแรกของ  กำร
เสนอขำยหลกัทรพัย์ออกใหม่ใดๆ ที่มสีทิธทิี่จะแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญั กรณีเสนอขำยให้กบัประชำชน ทัว่ไป 
และ/หรอื วนัทีม่กีำรตกลงซื้อขำยหลกัทรพัยอ์อกใหมใ่ดๆ ทีม่สีทิธทิีจ่ะแปลงสภำพ/เปลีย่นเป็นหุน้สำมญั กรณี เสนอขำยแก่
บุคคลในวงจ ำกดั 
 
 ราคาเฉลี่ยของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คํานวณได้จากจํานวนเงินที่จะได้รับ หักด้วยค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออก 
หลกัทรพัย์ใดๆ ทีม่สีทิธใินการแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุน้สามญัรวมกบัเงนิทีจ่ะไดร้บัจากการใชส้ทิธทิีจ่ะซื้อหุน้ สามญันัน้ 
ถา้มกีารใชส้ทิธทิัง้หมด หำรดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัทัง้สิน้ทีอ่อกใหม่เพื่อรองรบักำรใชส้ทิธ ิ
 
 (ก) ราคาการใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคาํนวณ ดงันี้ 
 
  Price 1 = Price 0 x [ ( (A2 x MP) + B2X )/( MP x (A2+B2) ) ] 
 
 (ข) อตัราการใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคาํนวณ ดงันี้ 
 
      Ratio 1 = Ratio 0 x [ (MP x (A2+B2) )/( (A2 x MP) + B2X) ]    
 

โดยที ่ Price 1 คอื รำคำกำรใชส้ทิธใิหม่หลงักำรเปลีย่นแปลง 
          Price 0 คอื รำคำกำรใชส้ทิธเิดมิก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 1 คอื อตัรำกำรใชส้ทิธใิหม่หลงักำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 0 คอื อตัรำกำรใชส้ทิธเิดมิก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
MP คอื “รำคำตลำดของหุน้สำมญัของบรษิทั” ตำมรำยละเอยีดทีก่ ำหนดในขอ้ (2) 
A2 คอื จ ำนวนหุน้สำมญัทีไ่ดเ้รยีกช ำระเตม็มลูค่ำแลว้ ณ วนัก่อนวนัปิดสมุดทะเบยีน 
    ผูถ้อืหุน้ เพื่อกำรจองซื้อหลกัทรพัยท์ีอ่อกใหม่ใดๆ ทีม่สีทิธใินกำรแปลงสภำพ/ 
  เปลีย่นเป็นหุน้สำมญั หรอืวนัแรกของกำรเสนอขำยหลกัทรพัยท์ีอ่อกใหม่ใดๆ 
  ทีม่สีทิธใินกำรแปลงสภำพ/หุน้สำมญัแก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรอืวนัทีม่กีำร 
  ตกลงซื้อขำยหลกัทรพัยท์ีอ่อกใหม่ใดๆ ทีม่สีทิธใินกำรแปลงสภำพ/เปลีย่นเป็น 
  หุน้สำมญัทีเ่สนอขำยแก่บุคคลในวงจ ำกดั 
B2 คอื จ ำนวนหุน้สำมญัทีอ่อกใหม่เพื่อรองรบักำรใชส้ทิธขิองหลกัทรพัย์ 
  ใดๆ ทีจ่ะเสนอขำย 
B2X คอื จ ำนวนเงนิทีไ่ดร้บัหกัดว้ยค่ำใชจ้่ำย (ถำ้ม)ี จำกกำรออกหลกัทรพัยใ์ดๆ ทีใ่ห ้
  สทิธแิปลงสภำพเปลีย่นเป็นหุน้สำมญัทีเ่สนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ และ/หรอื 
  เสนอขำยประชำชนทัว่ไป และ/หรอื เสนอขำยแก่บุคคลในวงจ ำกดัรวมกบัเงนิ 

  
ทีไ่ดร้บัจำกกำรใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญั 
 

(4) เมื่อบริษทัจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามญัให้แก่ผูถ้อืหุน้สำมญัของบรษิทั  
บรษิทัจะปรบัราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธทินัทตีัง้แต่วนแรกทีผู่ซ้ื้อหุน้สามญัไม่มสีทิธริบัหุน้ปันผลนัน้ หรอืใน 

วนัแรกทีต่ลาดหลกัทรพัยข์ึน้เครื่องหมาย XD สาํหรบัหุน้สามญั เพื่อสทิธใินการรบัหุน้ปันผล 
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 (ก) ราคาการใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคาํนวณ ดงันี้ 
 
      Price 1 = Price 0 x [ (A3)/(A3+B3) ] 
 
 (ข) อตัราการใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคาํนวณ ดงันี้ 
 
    Ratio 1 = Ratio 0 x [ (A3+B3)/(A3) ] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(5) เมื่อบรษิทัจ่ำยเงนิปันผลเป็นเงนิเกนิกว่ำอตัรำรอ้ยละ 90 ของก ำไรสุทธขิองงบกำรเงนิเฉพำะบรษิทัหลงั หกัภำษี

เงนิไดข้องบรษิทั    ส ำหรบักำรด ำเนินงำนในรอบระยะเวลำบญัชใีดๆ   ระหว่ำงอำยุของใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 
 การคํานวณอตัราร้อยละของเงนิปันผลทีจ่่ายใหก้บัผูถ้ือหุน้ ให้คํานวณโดยนําเงนิปันผลทีจ่่ายจรงิในรอบระยะเวลา 
บญัชใีนแต่ละปีดงักล่าว หำรดว้ยก ำไรสุทธหิลงัหกัภำษเีงนิไดข้องผลกำรด ำเนินงำนของรอบระยะเวลำบญัชนีัน้ 
 
 (ก) ราคาการใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคาํนวณ ดงันี้ 
 
    Price 1 = Price 0 x [ ( MP-(D-R) )/(MP) ] 
 
 (ข) อตัราการใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคาํนวณ ดงันี้ 
 
    Ratio 1 = Ratio 0 x [ (MP)/( MP-(D-R) ) ] 
 

โดยที ่   Price 1 คอื รำคำกำรใชส้ทิธใิหม่หลงักำรเปลีย่นแปลง 
Price 0 คอื รำคำกำรใชส้ทิธเิดมิก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 1 คอื อตัรำกำรใชส้ทิธใิหม่หลงักำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 0 คอื อตัรำกำรใชส้ทิธเิดมิก่อนกำรเปลยีนแปลง 
MP คอื “รำคำตลำดของหุน้สำมญัของบรษิทั” ตำมรำยละเอยีดทีก่ ำหนดในขอ้ (2) 
D คอื เงนิปันผลต่อหุน้ทีจ่่ำยจรงิแก่ผูถ้อืหุน้ 

โดยที ่ Price 1 คอื รำคำกำรใชส้ทิธใิหม่หลงักำรเปลีย่นแปลง 
 Price 0 คอื รำคำกำรใชส้ทิธเิดมิก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
 Ratio 1 คอื อตัรำกำรใชส้ทิธใิหม่หลงักำรเปลีย่นแปลง 
 Ratio 0 คอื อตัรำกำรใชส้ทิธเิดมิก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
      A3 คอื  จ ำนวนหุน้สำมญัทีไ่ดเ้รยีกช ำระเตม็มลูค่ำแลว้ ณ วนัก่อนปิดสมุด 
   ทะเบยีนผูถ้อืหุน้สำมญั เพื่อสทิธใินกำรรบัหุน้ปันผล 
  B3 คอื จ ำนวนหุน้สำมญัทีอ่อกใหม่ในรปูแบบของหุน้ปันผล 
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R คอื เงนิปันผลต่อหุน้ ในกรณีทีบ่รษิทัจ่ำยเงนิปันผลในอตัรำรอ้ยละ 90 ของก ำไร 
  สุทธขิองงบกำรเงนิเฉพำะบรษิทัหลงัหกัภำษเีงนิไดข้องบรษิทั 

 
ทัง้นี้ ใหก้ำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใชส้ทิธแิละอตัรำกำรใชส้ทิธมิผีลบงัคบัทนัทตีัง้แต่วนัแรกทีผู่ถ้อืหุน้สำมญัของ บรษิทัไม่มี
สทิธริบัเงนิปันผลนัน้(วนัแรกทีต่ลำดหลกัทรพัย์ประกำศขึน้เครื่องหมำย XD ส ำหรบัหุน้สำมญั เพื่อสทิธใิน กำรรบัเงนิปัน
ผล) 
 

(6) ในกรณีที่มเีหตุกำรณ์ใดๆ อนัท ำให้ผ้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที่ 2 เสยีสทิธแิละผลประโยชน์อนัพงึได้ โดยที่
เหตุกำรณ์ใดๆ นัน้ไม่ไดก้ ำหนดอยู่ในขอ้ (1) ถงึ (5) หรอืในกรณีทีหุ่น้สำมญัของบรษิทัไม่มกีำรซื้อขำยท ำใหไ้ม่สำมำรถก ำหนด
รำคำตลำดได ้

บรษิทัจะพจิำรณำก ำหนดกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใชส้ทิธ ิและ/หรอื อตัรำกำรใชส้ทิธใิหม่อย่ำงเป็นธรรม โดยไม่ท ำ
ใหส้ทิธขิองผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2  ดอ้ยไปจำกเดมิ  โดยใหถ้อืว่ำผลกำรพจิำรณำนัน้เป็นทีสุ่ด  และบรษิทั จะแจง้
ผลกำรเปลี่ยนแปลงอตัรำและรำคำใชส้ทิธ ิโดยบอกถึงเหตุผลและรำยละเอยีดต่ำงๆ ทีท่ ำใหต้้องปรบัสทิธใิหผู้ถ้อืใบส ำคญั
แสดงสทิธทิรำบทนัทหีรอืภำยใน 9:00 น. ของวนัทีอ่ตัรำและรำคำใชส้ทิธใิหม่มผีลใชบ้งัคบั ผ่ำนระบบเผยแพร่ขอ้มูลของ
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และจะแจง้ใหส้ ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(“ส ำนักงำน 
ก.ล.ต.”)  ทรำบถงึรำยละเอยีดดงักล่ำวภำยใน 15 วนั นับจำกวนัทีผ่ลกำรพจิำรณำเป็นทีสุ่ด (หรอืภำยใน 15 วนั นับแต่วนัที่
มเีหตุใหต้อ้งด ำเนินกำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใชส้ทิธแิละ/หรอือตัรำกำรใชส้ทิธดิงักล่ำว) 

 
6.2 กำรค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใชส้ทิธแิละอตัรำกำรใชส้ทิธติำมขอ้ (1) ถงึ (6) เป็นอสิระต่อกนั และจะ

ค ำนวณกำร เปลี่ยนแปลงตำมล ำดบัเหตุกำรณ์ก่อนหลงัเปรยีบเทยีบกับรำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษัท ในกรณีที่
เหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกดิขึน้พรอ้มกนั ใหค้ ำนวณกำรเปลี่ยนแปลงเรยีงตำมล ำดบัดงันี้คอื (1) (5) (4) (2) (3) และ (6) โดยในแต่
ละล ำดบัครัง้ที ่ค ำนวณกำรเปลีย่นแปลง ใหค้งสภำพของรำคำกำรใชส้ทิธเิป็นทศนิยม 3 ต ำแหน่ง และอตัรำกำรใชส้ทิธเิป็น
ทศนิยม 5 ต ำแหน่ง 
 

6.3 กำรค ำนวณเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใชส้ทิธแิละอตัรำกำรใชส้ทิธติำมขอ้ (1) ถงึ (6) จะไม่มกีำรเปลี่ยนแปลงซึ่ง
ท ำใหร้ำคำกำรใชส้ทิธใิหม่เพิม่ขึน้ และ/หรอื อตัรำกำรใชส้ทิธลิดลง เวน้แต่กรณีกำรรวมหุน้ 
 

6.4 ในกรณีทีหุ่น้สำมญัทีเ่กดิจำกกำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ในแต่ละครัง้ (ทศนิยม 5 ต ำแหน่งของ
อตัรำกำร ใชส้ทิธใิหม่หลงักำรเปลี่ยนแปลง) ค ำนวณไดอ้อกมำเป็นเศษหุน้ ใหต้ดัเศษของหุน้นัน้ทิ้ง และหำกรำคำกำรใช้
สทิธหิลงั กำรเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ต ำแหน่ง) คูณกบัจ ำนวนหุ้นสำมญัในกำรแสดงควำมจ ำนงกำรใชส้ทิธใินรอบนัน้
ค ำนวณได ้เป็นเศษของบำท ใหต้ดัเศษของบำททิง้ โดยไม่มกีำรชดเชย หรอืชดใชค้่ำเสยีหำยใดๆ 
 
 6.5 ทัง้นี้ในกรณีทีม่กีำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใชส้ทิธ ิจนท ำใหร้ำคำกำรใชส้ทิธใิหม่มรีำคำต ่ำกว่ำมูลค่ำทีต่รำไวข้อง
หุน้สำมญั ของบรษิทั ใหใ้ชมู้ลค่ำทีต่รำไวข้องหุน้สำมญัของบรษิทัเป็นรำคำกำรใชส้ทิธใิหม่ ส่วนอตัรำกำรใชส้ทิธใิหม่ใหใ้ช้
อตัรำกำร ใชส้ทิธทิีค่ ำนวณไดต้ำมสูตรในขอ้ (1) ถงึ (6) ต่อไปแลว้แต่กรณี 
 
 6.6 กำรเปลี่ยนแปลงรำคำใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ (1) ถึง (6) บริษัทจะด ำเนินกำรแจ้งผลกำร
เปลีย่นแปลงโดยบอก ถงึรำยละเอยีดวธิกีำรค ำนวณและเหตุผลทีต่้องมกีำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำวใหผู้ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิ
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ครัง้ที ่2 ทรำบทนัททีีม่เีหตุใหต้อ้งด ำเนินกำรเปลีย่นแปลงกำรใชส้ทิธดิงักล่ำว ผ่ำนระบบเผยแพร่ขอ้มลูของตลำดหลกัทรพัย ์ 
และจะแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวให้ส ำนักงำน ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วัน นับแต่วันที่มีเหตุให้ต้อง ด ำเนินกำร
เปลีย่นแปลงกำรใชส้ทิธดิงักล่ำว 
 
7. การชดใช้ค่าเสียหายกรณีท่ีบริษทัไม่สามารถจดัให้มีหุ้นสามญัเพื่อรองรบัการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ครัง้ท่ี 2 ได ้
 7.1 กำรชดใชค้่ำเสยีหำย 
 ในกรณีทีบ่รษิทัไม่สำมำรถจดัใหม้หีุน้สำมญัเพื่อรองรบักำรใชส้ทิธขิองใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ไดค้รบถว้น บรษิทั
จะชดใชค้่ำเสยีหำยใหเ้ฉพำะผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที่1ทีม่ำแจง้ควำมจ ำนงทีจ่ะใชส้ทิธใินวนัครบก ำหนดกำรใชส้ทิธแิต่
ละครัง้ซึ่งบรษิทัไม่สำมำรถจดัใหม้หีุน้สำมญัเพื่อรองรบักำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ไดอ้ย่ำงเพยีงพอยกเวน้
กรณีตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้จ ำกดัในกำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ตำมขอ้ 8 หวัขอ้ “ขอ้จ ำกดักำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ครัง้ที ่2 และหุน้สำมญัทีเ่กดิจำกกำรใชส้ทิธ”ิ บรษิทัจะจดัใหม้กีำรปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 เพื่อพกั
กำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที่1 ภำยใน 30 วนั นับจำกวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธทิีบ่รษิทัไม่สำมำรถจดัใหม้หีุน้สำมญัเพื่อ
รองรบักำรใชส้ทิธไิดอ้ย่ำงเพยีงพอ ทัง้นี้เพื่อท ำกำรตรวจสอบรำยชื่อผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 เท่ำนัน้ ซึง่กำรปิดสมุด
ทะเบยีนผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที2่ นี้จะไม่มผีลกระทบต่อรำคำกำรซื้อขำยใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 แต่อย่ำงใด 
 
 7.2 การชาํระค่าเสยีหาย 
 กำรชดใช้ค่ำเสียหำยตำมข้อ 7.1 นี้นัน้ บริษัทจะช ำระเป็นเช็คขดีคร่อมสัง่จ่ำยเฉพำะ และจะจดัส่งทำงไปรษณีย์
ลงทะเบยีน ตอบรบัใหแ้ก่ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ตำมทีอ่ยู่ทีไ่ดร้ะบุไวใ้นแบบแสดงควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธซิื้อหุน้
สำมญั ภำยในเวลำ 30 วนันับจำกวนัครบก ำหนดกำรใชส้ทธแิต่ละครัง้ โดยไม่มดีอกเบี้ย หำกบรษิทัไม่สำมำรถคนืเงนิค่ำ
จองซื้อ หุน้ดงักล่ำวใหแ้ก่ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ไดภ้ำยในก ำหนดเวลำดงักล่ำว บรษิทัจะช ำระดอกเบีย้ใหแ้ก่ผูถ้อื 
ใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที่ 2 ในอตัรำร้อยละ 7.5 ต่อ ปีโดยค ำนวณจำกจ ำนวนเงนิค่ำจองซื้อหุน้ที่ไม่ได้รบักำรจดัสรร นับ 
จำกวนัทีพ่น้ก ำหนดระยะเวลำ 30 วนัดงักล่ำวจนถงึวนัทีผู่ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ไดร้บัเงนิคนืแล้ว อย่ำงไรกด็ ีไม่ 
ว่ำในกรณีใดๆ หำกไดม้กีำรส่งเชค็คนืเงนิค่ำจองซื้อหุน้ทำงไปรษณีย์ลงทะเบยีนตำมทีอ่ยู่ทีร่ะบุในใบแจง้ควำมจ ำนงในกำร
ใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญัโดยถูกตอ้งแลว้ ใหถ้อืว่ำผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ไดร้บัคนืเงนิค่ำจองซื้อหุน้แลว้โดยชอบ และผู้
ถอืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 จะไม่มสีทิธเิรยีกรอ้งดอกเบีย้หรอืค่ำเสยีหำยใดๆ อกีต่อไป 
 
 7.3  กำรค ำนวณค่ำเสยีหำย 
 กำรค ำนวณค่ำเสยีหำยที่บรษิทัจะชดใชใ้หผู้ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ตำมขอ้ 7.1 ในหวัขอ้นี้ มสีูตรกำรค ำนวณ
ดงันี้ 

 
 
 

โดยที ่ B  คอื จ ำนวนหุน้สำมญัทีไ่ม่สำมำรถจดัใหม้ ีและ/หรอื เพิม่ขึน้ไดต้ำมอตัรำกำรใชส้ทิธทิี ่
เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 

 MP คอื “รำคำตลำดของหุน้สำมญัของบรษิทั” ตำมรำยละเอยีดทีก่ ำหนดในขอ้ 6.1 (2) 
 Price คอื รำคำกำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ซึง่ก ำหนดไวท้ ี4.00 บำทต่อหุน้ หรอื

รำคำกำรใช้สทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที่ 2 ที่ได้เปลี่ยนแปลงตำมเงื่อนไขกำร
ปรบัสทิธแิลว้ 

ค่ำเสยีหำยต่อใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 หนึ่งหน่วย = B x (MP - Price) 
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8. ข้อจ ากดัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 2  
 8.1 กำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ
 บรษิทัไม่มขีอ้จ ำกดัในกำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธ ิเวน้แต่กำรโอนเกดิขึน้ในช่วงปิดสมุดทะเบยีนใบส ำคญัแสดงสทิธิ
เพื่อพกักำรโอนสทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธ ิทัง้นี้ บรษิทัอำจปิดสมุดทะเบยีนใบส ำคญัแสดงสทิธ ิเพื่อพกักำรโอนหรอืกำใช้
สทิธใิบส ำคญัแสดงสทิธ ิใน 2 กรณี ดงัต่อไปนี้ 

(1) กำรใชส้ทิธคิรัง้สุดทำ้ย : บรษิทัจะปิดสมุดทะเบยีนใบส ำคญัแสดงสทิธ ิเพื่อพกักำรโอนหรอืกำรใช้
สทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธ ิภำยใน 21 วนั ก่อนวนัใชส้ทิธคิรัง้สุดทำ้ย 

(2) กรณีทีบ่รษิทัมหีุน้สำมญัไม่เพยีงพอส ำหรบักำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ 
 ในกรณีทีว่นัปิดสมุดทะเบยีนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธ ิตรงกบัวนัหยุดท ำกำรของตลำดหลกัทรพัย ์ใหเ้ลื่อนเป็น
วนัท ำกำรก่อนหน้ำ 
 ทัง้นี้ กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะมีผลก็ต่อเมื่อนำยทะเบียนได้ลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิในสมุด
ทะเบยีนผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธเิรยีบรอ้ยแลว้ 
 
 8.2 ขอ้จ ำกดักำรโอนหุน้สำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่ 2 กรณีทีผู่ใ้ชส้ทิธเิป็นบุคคลที่
มไิดม้สีญัชำตไิทย 
     (1) ขอ้บงัคบัของบรษิทัระบุไวว้่ำหุน้ของบรษิทัโอนไดโ้ดยไม่มขีอ้จ ำกดั เวน้แต่กำรโอนหุน้นัน้เป็นเหตุใหม้บีุคคลที่
มไิดม้สีญัชำตไิทยถอืหุน้อยู่ในบรษิทัมจี ำนวนรวมกนัเกนิรอ้ยละ 49 ของจ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดท้ัง้หมด กำรโอนหุน้รำยใด
ทีจ่ะท ำใหอ้ตัรำส่วนกำรถอืหุน้ของบุคคลทีม่ไิดม้สีญัชำตไิทยของบรษิทัเกนิอตัรำส่วนขำ้งต้น บรษิทัมสีทิธปิฏเิสธกำรโอน
หุน้ของบรษิทัรำยนัน้ได ้
 ทัง้นี้ บรษิทัขอสงวนสทิธใินกำรเปลีย่นแปลงแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัในหมวดทีเ่กีย่วกบักำรโอนหุน้ภำยหลงักำรออก
ใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 นี้ โดยใหถ้อืว่ำกำรแกไ้ขขอ้บงัคบัมผีลบงัคบัต่อเงือ่นไขกำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่
2 นี้ นับแต่วนัทีไ่ดร้บัจดทะเบยีนจำกกระทรวงพำนิชยเ์ป็นตน้ไป 
     (2) บรษิทัจะไม่ออกหุน้สำมญัใหแ้ก่ผูใ้ชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ทีม่ไิดม้สีญัชำตไิทย หำกกำรออกหุน้
สำมญัดงักล่ำวจะท ำใหอ้ตัรำส่วนกำรถอืหุ้นของบุคคลทีม่ไิดม้สีญัชำตไิทยของบรษิทัเกนิอตัรำส่วนทีร่ะบุในขอ้บงัคบัของ
บรษิทั 

(3) หำกข้อจ ำกัดกำรโอนดงักล่ำวขำ้งต้น มีผลท ำให้ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธคิรัง้ที่ 2 ที่มิได้มสีญัชำติไทยที่ได้
ด ำเนินกำรใชส้ทิธติำมวธิกีำรใชส้ทิธ ิไม่สำมำรถใชส้ทิธไิดต้ำมจ ำนวนทีร่ะบุในใบแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญั
ไม่ว่ำทัง้หมดหรอืบำงส่วน บรษิทัจะอนุญำตใหผู้้ถอืใบส ำคญัแสดงสทิธใิชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญัของบรษิทัไดเ้พยีงส่วนทีไ่ม่ขดั
ต่อขอ้จ ำกดัขำ้งต้น ส ำหรบัใบส ำคญัแสดงสทิธส่ิวนทีย่งัไม่สำมำรถใชส้ทิธไิด้เนื่องจำกติดขอ้จ ำกดัดงักล่ำว ผูถ้อืใบส ำคญั
แสดงสทิธคิรัง้ที ่2 จะสำมำรถเลอืกใหบ้รษิทัด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

(ก)  ใหบ้รษิทัคนืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 และเงนิทีเ่หลอืตำมรำคำใชส้ทิธ ิของใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 
ใน ส่วนที่ไม่สำมำรถใช้สทิธไิด้โดยไม่มดีอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที่ 2 ที่มใิช่สญัชำติไทยดงักล่ำว  ทำง
ไปรษณียล์งทะเบยีนภำยใน 14 วนันับจำกวนัใชส้ทิธใินครัง้นัน้ ๆ 

(ข) ใหบ้รษิทัเป็นผูถ้อืใบแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธ ิใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 หรอืใบแทนใบส ำคญัแสดง
สทิธคิรัง้ที ่2 และเงนิตำมจ ำนวนกำรใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญัทีผู่ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ทีม่ไิดม้สีญัชำตไิทยไดย้ื่นควำม
จ ำนงในกำรใชส้ทิธใินส่วนทีย่งัไม่ไดใ้ชส้ทิธเิอำไว ้ตำมล ำดบัก่อนหลงั เพื่อด ำเนินกำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่
2 ในส่วนที่ยงัไม่ได้มกีำรใช้สิทธดิงักล่ำวทัง้จ ำนวนหรือบำงส่วน เมื่อกำรใช้สิทธซิื้อหุ้นตำมใบส ำคญัแสดงสิทธคิรัง้ที่ 2 
ดงักล่ำวไม่ขดัต่อขอ้จ ำกดัเรื่องสดัส่วนกำรถอืหุน้ของคนทีม่ไิดม้สีญัชำตไิทย  
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 ทัง้นี้ ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ที่มใิช่สญัชำตไิทย จะต้องแสดงควำมจ ำนงทีจ่ะใหบ้รษิทัด ำเนินกำรตำมขอ้ 
(ก) หรอื (ข) ขำ้งตน้ โดยระบุในใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญั ณ วนัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธใินแต่ละครัง้  
 (4) บรษิัทจะอนุญำตให้มกีำรด ำเนินกำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 หรอืใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ครัง้ที ่2 ในส่วนทีย่งัไม่ไดร้บักำรใชส้ทิธติำมขอ้ (3)  (ข) บำงส่วนหรอืทัง้หมดในวนัครบก ำหนดกำรใชส้ทิธวินัแรกทีส่ำมำรถ
กระท ำไดโ้ดยไม่ขดัต่อขอ้จ ำกดั อย่ำงไรกด็ ีหำกมจี ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ทีร่อกำรใชส้ทิธ ิณ วนัครบก ำหนดกำร
ใชส้ทิธดิงักล่ำวมำกกว่ำจ ำนวนหุน้สำมญัทีอ่นุญำตใหซ้ื้อไดโ้ดยไม่ขดัต่อขอ้จ ำกดักำรโอนหุน้เรื่องสดัส่วนกำรถอืครองหุ้น
ของผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ทีม่ไิดม้สีญัชำตไิทย บรษิทัจะด ำเนินกำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ใหแ้ก่
ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ทีม่ไิดม้สีญัชำตไิทย ตำมล ำดบักำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธทิีค่รบถ้วนสมบูรณ์ตำมที่
ก ำหนดในกำรใชส้ทิธใินครัง้นัน้ ๆ 
 (5) ในกรณีทีผู่ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ทีม่ใิช่สญัชำตไิทยใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญัของบรษิทั แต่ไม่สำมำรถซื้อ
ได้เนื่องจำกอตัรำส่วนกำรถือครองหุ้นของบุคคลที่มไิด้มสีญัชำติไทยในขณะนัน้เกินกว่ำจ ำนวนที่ระบุไว้ในขอ้บงัคบัของ
บรษิัท ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที่ 2 ที่มไิด้มสีญัชำติไทยดงักล่ำวไม่มีสทิธิเรยีกร้องค่ำเสียหำยใดๆ ต่อ บรษิัท และ 
บรษิทัจะไม่ด ำเนินกำรชดใชค้่ำเสยีหำยทีเ่กดิขึน้ใดๆ ทัง้สิน้ 
 หำกผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 แสดงควำมจ ำนงให้ บรษิัท ด ำเนินกำรตำมขอ้ (3) (ข) และ ณ วนัใช้สทิธคิรัง้
สุดทำ้ย ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ดงักล่ำวไม่สำมำรถใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมัญของบรษิทัได ้เนื่องจำกขอ้จ ำกดัเกี่ยวกบั
กำรถอืครองหุน้ของบุคคลทีม่ไิดม้สีญัชำตไิทย ใหถ้อืว่ำใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ดงักล่ำวหมดอำยุลง โดยผูถ้อืใบส ำคญั
แสดงสทิธคิรัง้ที่ 2 ที่มไิด้มสีญัชำติไทยดงักล่ำวไม่มสีทิธเิรยีกร้องค่ำเสยีหำยใดๆ ต่อบรษิัทและบรษิัท จะไม่ด ำเนินกำร
ชดใชค้่ำเสยีหำยทีเ่กดิขึน้ใดๆ ทัง้สิน้ 
 
9.  การส่งมอบหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 2  
 ในกำรใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญัของ บรษิทั ตำมใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ทีใ่ชส้ทิธซิื้อ
หุน้สำมญัสำมำรถเลอืกให ้บรษิทั ด ำเนินกำรในกรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี้ 
 9.1  ในกรณีทีผู่ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ทีไ่ดร้บักำรจดัสรรหุน้ประสงค์จะขอรบัใบหุน้สำมญั โดยใหอ้อกใบ
หุน้ในนำมของผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยจ์ะส่งมอบใบหุน้ตำมจ ำนวนทีใ่ชส้ทิธแิก่ผูถ้อืใบส ำคญั
แสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ทำงไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรบัตำมชื่อทีอ่ยู่ทีร่ะบุไวใ้นสมุดทะเบยีนใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ภำยใน 
15 วนัท ำกำรนับจำกวนัครบก ำหนดกำรใชส้ทิธใินแต่ละครัง้ในกรณีนี้ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ทีใ่ชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญั
จะไม่สำมำรถขำยหุน้สำมญัทีเ่กดิจำกกำรใชส้ทิธใินตลำดหลกัทรพัยไ์ดจ้นกว่ำจะไดร้บัใบหุน้ ซึง่อำจจะไดร้บัภำยหลงัจำกที่
หุน้สำมญัทีเ่กดิจำกกำรใชส้ทิธไิดร้บัอนุญำตใหเ้ขำ้ท ำกำรซื้อขำยในตลำดหลกัทรพัย ์
 
 9.2 ในกรณีที่ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที่ 2 ที่ได้รบักำรจดัสรรหุ้น ไม่ประสงค์จะขอรบัใบหุน้แต่ประสงค์จะใช้
บรกิำร    ของศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์โดยผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ประสงคท์ีจ่ะฝำกหุน้สำมญัทีเ่กดิจำกกำรใชส้ทิธิ
ไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรพัย์ซึ่งผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้ 2 ที่มีบญัชีซื้อขำยหลกัทรพัย์อยู่ กรณีนี้ ศูนย์รบัฝำก
หลกัทรพัย์จะด ำเนินกำรน ำหุน้สำมญัทีเ่กดิจำกกำรใชส้ทิธฝิำกไวก้บั“ บรษิทั ศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
เพื่อผู้ฝำก” และศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัย์จะบนัทกึยอดบญัชจี ำนวนหุ้นสำมญัที่ บรษิัทหลกัทรพัย์นัน้ฝำกหุ้นสำมญัอยู่ ใน
ขณะเดียวกันบริษัทหลกัทรพัย์นัน้ก็จะบนัทกึยอดบญัชจี ำนวนหุ้นสำมญัที่ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้ที่ 2 ที่ได้รบักำร
จดัสรรหุน้ฝำกไวแ้ละออกหลกัฐำนกำรฝำกใหแ้ก่ผูจ้องซื้อทีไ่ดร้บักำรจดัสรรภำยใน 7 วนัท ำกำร นับจำกวนัครบก ำหนดกำร
ใชส้ทิธใินแต่ละครัง้ ในกรณีนี้ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ทีไ่ดร้บักำรจดัสรรหุน้สำมญัจะสำมำรถขำยหุน้สำมญัทีเ่กิด
จำกกำรใชส้ทิธใินตลำดหลกัทรพัยไ์ดท้นัททีีต่ลำดหลกัทรพัยอ์นุญำตใหหุ้น้สำมญัทีเ่กดิจำกกำรใชส้ทิธทิ ำกำรซื้อขำยไดใ้น
ตลำดหลกัทรพัย ์
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 ในกรณีทีผู่ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ทีใ่ชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญัเลอืกให ้บรษิทั ด ำเนินกำรตำมขอ้ 9.2 ชื่อของผูถ้อื
ใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ทีไ่ดร้บักำรจดัสรรหุน้จะตอ้งตรงกบัชื่อเจำ้ของบญัชซีื้อขำยหลกัทรพัยท์ี่ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ครัง้ที ่2 ประสงค์ทีจ่ะฝำกหุน้สำมญัไวใ้นบญัชหีลกัทรพัย์ดงักล่ำวมฉิะนัน้แล้ว บรษิทั ขอสงวนสทิธทิีจ่ะด ำเนินกำรออกใบ
หุน้แก่ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ทีไ่ดร้บักำรจดัสรรหุน้ตำมขอ้ 9.1 แทน  
 
 9.3  ในกรณีที่ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ที่ได้รบักำรจดัสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรบัใบหุน้ แต่ประสงค์จะใช้
บรกิำรของศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยโ์ดยผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ประสงคท์ีจ่ะฝำกหุน้สำมญัทีเ่กดิจำกกำรใชส้ทิธไิวใ้น
บญัชขีอง บรษิทั ผูอ้อกหลกัทรพัยส์มำชกิเลขที ่4338 กรณีนี้ บรษิทั จะด ำเนินกำรน ำหุน้สำมญัทีเ่กดิจำกกำรใชส้ทิธฝิำกไว้
กบัศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์และศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยจ์ะบนัทกึยอดบญัชจี ำนวนหุ้นสำมญัตำมจ ำนวนทีผู่ถ้อืใบส ำคญัแสดง
สทิธคิรัง้ที ่2 ไดร้บักำรจดัสรรไวใ้นบญัชขีองบรษิทัผู้ออกหลกัทรพัย์สมำชกิเลขที ่4338 และออกหลกัฐำนกำรฝำกใหแ้ก่ผู้
ถอืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ทีไ่ดร้บักำรจดัสรรหุน้ภำยใน 7 วนัท ำกำรนับจำกวนัครบก ำหนดกำรใชส้ทิธใินแต่ละครัง้ เมื่อ
ทีไ่ดร้บักำรจดัสรรหุน้ต้องกำรขำยหุน้ ผูท้ีไ่ดร้บัจดัสรรหุน้จะตอ้งถอนหุน้ออกจำกบญัช ี4338 ดงักล่ำว โดยต้องตดิต่อผ่ำน
บรษิทัหลกัทรพัยท์ัว่ไป ซึง่อำจจะมคี่ำธรรมเนียมในกำรด ำเนินกำรตำมทีศู่นยร์บัฝำกหลกัทรพัยแ์ละ/หรอื บรษิทั หลกัทรพัย์
นัน้ๆ ก ำหนด ดงันัน้ ในกรณีนี้ ผูท้ีไ่ดร้บักำรจดัสรรหุน้จะสำมำรถขำยหุน้ทีไ่ดร้บักำรจดัสรรในตลำดหลกัทรพัย์ได้ทันททีี่
ตลำดหลกัทรพัยอ์นุญำตใหหุ้น้ของบรษิทัท ำกำรซื้อขำยไดใ้นตลำดหลกัทรพัย ์และผูท้ีไ่ดร้บัจดัสรรหุน้ไดด้ ำเนินกำรถอนหุน้
ออกจำกบญัช ี4338 ดงักล่ำวแลว้ สถำนภำพของหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัทีอ่ยู่ระหว่ำงวนัทีผู่ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้
ที ่2 แสดงควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธ ิและบรษิทัอยู่ระหว่ำงจดทะเบยีนเพิม่ทุนเพื่อรองรบักำรใชส้ทิธ ิจะมสีถำนภำพและสทิธิ
เช่นเดยีวกบัใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ทีย่งัไม่ไดแ้สดงควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธ ิและสถำนภำพนี้จะสิน้สุดลงเมื่อมรีำยชื่อ
ของผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ปรำกฏอยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหุน้สำมญัของบรษิทัทีก่ระทรวงพำณิชย์รบัจดทะเบยีนหุ้น
สำมญัที่เกิดจำกกำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ขำ้งต้นแล้ว ในกรณีทีบ่รษิทัมกีำรปรบัรำคำกำรใชส้ทิธแิละ / 
หรืออตัรำกำรใช้สิทธใินช่วงที่บรษิัทยงัไม่ได้น ำหุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สิทธติำมใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้ที่ 2 เข้ำจด
ทะเบยีนกบักระทรวงพำณิชย์ บรษิัทจะด ำเนินกำรปรบัสทิธยิอ้นหลงั โดยออกหุ้นสำมญัใหม่เพิม่เตมิใหแ้ก่ผู้ถอืใบส ำคญั
แสดงสทิธคิรัง้ที ่2 โดยเรว็ทีสุ่ดตำมจ ำนวนทีผู่ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 สมควรจะไดร้บัหำกรำคำกำรใชส้ทิธทิีไ่ดป้รบั
ใหม่นัน้ มผีลใชบ้งัคบั โดยหุน้สำมญัส่วนทีอ่อกใหเ้พิม่นี้อำจไดร้บัชำ้กว่ำหุน้สำมญัทีจ่ะไดร้บัก่อนหน้ำนี้แล้ว แต่ไม่เกนิ 15 
วนันับจำกวนัทีม่กีำรปรบัสทิธ ิ 
 
10. สิทธิและสภาพของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่เพื่อรองรบัการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 2  
 หุน้สำมญัทีอ่อกใหม่เนื่องจำกกำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 จะมสีทิธแิละสถำนะเท่ำเทยีมกบัหุน้สำมญั
เดมิซึ่งไดอ้อกและเรยีกช ำระเตม็มูลค่ำของบรษิทัทุกประกำร ทัง้นี้นับแต่วนัทีม่กีำรจดแจง้ชื่อผูใ้ชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดง
สทิธคิรัง้ที ่2 เป็นผูถ้อืหุน้ในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทีก่ระทรวงพำณิชยร์บัจดทะเบยีนเรยีบรอ้ยแล้ว หำกบรษิทัได้
ประกำศวนัก ำหนดใหส้ทิธใินเงนิปันผล หรอืผลประโยชน์อื่นใดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ก่อนวนัทีบ่ริษทัไดจ้ดแจง้ชื่อของผูถ้อืใบส ำคญั
แสดงสทิธคิรัง้ที่ 2 เป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบยีนผู้ถือหุ้นของบรษิัทที่กระทรวงพำณิชย์รบัจดทะเบยีนเรยีบร้อยแล้วผู้ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ดงักล่ำวจะไม่มสีทิธไิดร้บัเงนิปันผลหรอืผลประโยชน์อื่นนัน้  
 
11. การแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อก าหนดสิทธิ  
 11.1  กำรแกไ้ขในส่วนทีม่ใิช่สำระส ำคญัหรอืทีต่อ้งด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 
 กำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้ก ำหนดสทิธใินเรื่องทีจ่ะกระทบต่อสทิธทิีม่ใิช่สำระส ำคญัของผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 
เช่น กำรแกไ้ขขัน้ตอนกำรใชส้ทิธ ิหรอืเรื่องทีเ่หน็ไดว้่ำจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถอืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 โดยชดัแจง้หรอื
ในส่วนซึ่งไม่ท ำให้สิทธขิองผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธคิรัง้ที่ 2 ด้อยลง หรือเพื่อให้เป็นไปตำมบทบญัญตัิหรือหลกัเกณฑ์
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ก ำหนดในกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมำยอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกฎระเบยีบข้อบงัคบัหรอืค ำสัง่ทีม่ ี
ผลบงัคบัทัว่ไป หรอืประกำศ หรอืขอ้บงัคบัของส ำนักงำน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวขอ้ง ให้บรษิัทกระท ำได้โดยไม่ต้องได้รบัควำม
ยนิยอมจำกทีป่ระชุมผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ ที ่2 ภำยหลงัจำกทีไ่ดแ้จง้ใหส้ ำนักงำน ก.ล.ต. ทรำบแลว้ 
 
 11.2  กำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงในกรณีอื่น 
 กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอ้ก ำหนดสทิธนิอกจำกกรณีขอ้ 11.1 ต้องไดร้บัควำมยนิยอมจำกบรษิทัและมตทิีป่ระชุมผูถ้อื
ใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 12.8 หรอืขอ้ 12.10 แลว้แต่กรณี 
 
 11.3 กำรแจง้กำรแกไ้ขเปลีย่นแปลง 
 บรษิัทจะแจง้ใหผู้ถ้ือใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที่ 2 ทุกรำย ทรำบถึงกำรเปลี่ยนแปลงขอ้ก ำหนดสทิธดิงักล่ำวขอ้ 11.1
หรอื11.2 และจะจดัส่งขอ้ก ำหนดสทิธทิีแ่กไ้ขเปลีย่นแปลงใหแ้ก่ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 เมื่อไดร้บักำรรอ้งขอภำยใน
15 วนั นับแต่วนัทีไ่ดร้บักำรรอ้งขอเป็นหนังสอืจำกผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 
 
 11.4 กำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมำย 
 กำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้ก ำหนดสทิธไิม่ว่ำกรณีใดๆ ตอ้งไม่ขดัหรอืแยง้กบักฎหมำย และเป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
12.  การประชุมผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 2 
 12.1 กำรเรยีกประชุมผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 
บรษิทัตอ้งเรยีกประชุมผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 เพื่อขอมตใินกำรด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ภำยใน 30 วนันับแต่
เกดิเหตุกำรณ์ดงัต่อไปนี้ 

(1)  หำกมกีำรเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอ้ก ำหนดสทิธใินสำระส ำคญั ตำมทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ 11.2 ไม่ว่ำ โดย
บริษัทหรือผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้ที่ 2 อย่ำงไรก็ดี ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิครัง้ที่ 2 ไม่มีสิทธิที่จะเสนอให้แก้ไข
ขอ้ก ำหนดสทิธใินเรื่องกำรขยำยอำยุของใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ ที ่2 อตัรำกำรใชส้ทิธ ิรำคำใชส้ทิธ ิอนัจะเป็นผลกระทบใน
ดำ้นลบต่อสทิธ ิและ/หรอื ส่วนไดเ้สยีของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั หรอืทีผ่ดิไปจำกเงือ่นไขทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัไดล้งมติ
ไว ้เวน้แต่จะไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในกำรขอเสนอแกไ้ขในเรื่องดงักล่ำว 

(2) หำกมเีหตุกำรณ์ส ำคญั ซึ่งบรษิทัเหน็ว่ำอำจกระทบต่อส่วนไดเ้สยีของผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่ 2 อย่ำง
เป็นนัยส ำคญั หรอืควำมสำมำรถของบรษิัทในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำมขอ้ก ำหนดสทิธ ิในกรณีที่บรษิัทไม่ด ำเนินกำรเรยีก
ประชุมภำยในระยะเวลำ 30 วนันับจำกวนัทีเ่กดิเหตุกำรณ์ดงักล่ำวในขอ้ (1) หรอื (2) ขำ้งตน้ ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่
2 รำยหนึ่งหรอืหลำยรำยทีถ่อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 รวมกนัไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 25 ของจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้
ที ่2 ทีย่งัมไิดม้กีำรใชส้ทิธ ิสำมำรถทีจ่ะรอ้งขอใหบ้รษิทัด ำเนินกำรจดัประชุมผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ได ้และบรษิทั
จะต้องจดัประชุมผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ภำยในระยะเวลำ 30 วนั นับจำกวนัทีไ่ดร้บักำรรอ้งขอจำกผูถ้อืใบส ำคญั
แสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ดงักล่ำว 
  
 12.2 ผูม้สีทิธเิขำ้ร่วมประชุม 
 ผูม้สีทิธเิขำ้ร่วมในกำรประชุมผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 แต่ละครัง้จะประกอบดว้ยบุคคลต่ำง ๆ ดงัต่อไปนี้ 

(1) ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 และบรษิทั 
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(2)  ทีป่รกึษำทำงกำรเงนิทีป่รกึษำกฎหมำยหรอืบุคคลซึง่มส่ีวนเกี่ยวขอ้งกบัเรื่องทีท่ีป่ระชุมจะพจิำรณำซึง่
ไดร้บักำรรอ้งขอจำก บรษิทั และ /หรอืผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ใหเ้ขำ้ร่วมประชุมเพื่อท ำกำร
ชีแ้จงและแสดงควำมเหน็ต่อทีป่ระชุม  

(3) บุคคลใด ๆ ทีป่ระธำนในทีป่ระชุมอนุญำตใหเ้ขำ้ร่วมประชุมในฐำนะผูส้งัเกตกำรณ์  
        
 12.3  หนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 
 ในกำรเรยีกประชุมผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ใหบ้รษิทัส่งหนังสอืเรยีกประชุม (ซึ่งระบุสถำนทีว่นัและเวลำและ
เรื่องทีจ่ะพจิำรณำในทีป่ระชุม) ทำงไปรษณีย์ลงทะเบยีนถงึผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ทีศ่ตำมสมุดทะเบยีนผูถ้อืใบส ำคญั
แสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ทุกรำยทีม่รีำยชื่อปรำกฏในสมุดทะเบยีนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 เพื่อก ำหนดสทิธใินกำร
เขำ้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุมไม่น้อยกว่ำ 7 วนัก่อนวนัประชุมผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2  
  
 12.4 กำรมอบฉนัทะ 
 ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 อำจแต่งตัง้ผูร้บัมอบฉนัทะใหเ้ขำ้ร่วมประชุมและ/หรอืออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุม
ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ครำวใดๆ กไ็ด ้โดยผูร้บัมอบฉนัทะดงักล่ำวจะตอ้งยื่นหนังสอืมอบฉันทะ (ซึง่ท ำตำมแบบที่
บรษิทั และ/หรอืนำยทะเบยีนก ำหนดและไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 พรอ้มกบัหนังสอืเรยีกประชุมแลว้) 
ต่อประธำนทีป่ระชุมหรอืบุคคลทีป่ระธำนกรรมกำรบรษิทัมอบหมำยก่อนเริม่กำรประชุม 
 
 12.5 องคป์ระชุม 
 ที่ประชุมผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้ที่ 2 จะต้องมีผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้ที่ 2 และผู้รบัมอบฉันทะจำกผู้ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 (ถำ้ม)ี ซึง่ถอืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 เป็นจ ำนวนไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 25 ของจ ำนวนใบส ำคญั
แสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ทีย่งัไม่ไดใ้ชส้ทิธเิขำ้ร่วมประชุม จงึจะครบเป็นองคป์ระชุม  
 
 12.6 ประธำนทีป่ระชุม 
 ใหป้ระธำนกรรมกำรของบรษิทั หรอืกรรมกำรบรษิทั คนใดคนหนึ่งท ำหน้ำทีเ่ป็นประธำนของทีป่ระชุมผูถ้อืใบส ำคญั
แสดงสทิธคิรัง้ที ่2 
 
 12.7 กำรเลื่อนประชุม 
 12.7.1 ในกำรประชุมผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ไม่ว่ำครัง้ใดหำกปรำกฏว่ำเมื่อล่วงเวลำนัดไปแลว้ถงึ 45 
(สีส่บิหำ้) นำท ียงัมผีูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 เขำ้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ประธำนในทีป่ระชุมจะต้องสัง่
เลกิกำรประชุมโดย  
  (1) ในกรณีที่ บรษิัทเป็นผู้เรยีกประชุมให้ประธำนในที่ประชุมเลื่อนกำรประชุมผู้ถือใบส ำคญั

แสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ไปประชุมในวนั เวลำ และสถำนทีซ่ึ่งประธำนก ำหนด โดยวนันัดประชุม
ใหม่จะตอ้งอยู่ภำยในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 7 (เจด็) วนั แต่ไม่เกนิ 14 (สบิสี)่ วนันับจำกวนั
นัดประชุมเดมิ นอกจำกนี้ เรื่องทีพ่จิำรณำและลงมตใินทีป่ระชุมครัง้ใหม่จะตอ้งเป็นเรื่องเดมิ
ทีอ่ำจพจิำรณำไดโ้ดยชอบในกำรประชุมครัง้ก่อนเท่ำนัน้ 

  (2) ในกรณีที่ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 เป็นผู้ร้องขอให้เรยีกประชุม จะไม่มกีำรประชุม
ใหม่ตำมก ำหนดไวใ้นขอ้ (1) 

  (3) ในกรณีที่กำรประชุมซึ่งขำดองค์ประชุมนี้ เป็นกำรประชุมที่ได้เรยีกประชุมเนื่องจำกกำร
ประชุมในครัง้ก่อนขำดองคป์ระชุม จะไม่มกีำรเรยีกประชุมใหม่ตำมทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ (1) 
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 12.7.2 นำยทะเบยีนใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 จะต้องจดัส่งหนังสอืเรยีกประชุมส ำหรบักำรประชุมครัง้ใหม่ที่
จะจดัขึน้เนื่องจำกกำรประชุมครัง้ก่อนขำดองค์ประชุมใหแ้ก่ผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 และผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ครัง้ที ่2 ตำมรำยชื่อและทีอ่ยู่ซึง่เคยไดจ้ดัส่งหนังสอืเรยีกประชมุผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ในครัง้ทีข่ำดองคป์ระชมุนัน้ 
ทุกรำยภำยในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 3 (สำม) วนั ก่อนวนันัดประชุมครัง้ใหม่ โดยหนังสอืเรยีกประชุมผูถ้อืใบส ำคญัแสดง
สทิธคิรัง้ที ่2 จะต้องระบุวนั เวลำ สถำนทีส่ ำหรบักำรประชุม วำระกำรประชุม และองค์ประชุมทีต่้องกำรส ำหรบักำรประชุม
ครัง้ใหม่ 
  
 12.8 มตทิีป่ระชุม 
 มตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ครัง้ที ่2 ทัง้หมดของผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทีเ่ขำ้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงและใหม้ตนิัน้
มผีลผกูพนัผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ทุกรำย ไม่ว่ำจะไดเ้ขำ้ร่วมประชุมหรอืไม่กต็ำม 
 
 12.9  รำยงำนกำรประชุม 
 บรษิทัจะจดัท ำรำยงำนกำรประชุมผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ภำยในระยะเวลำไม่เกนิ 14 วนั นับจำกวนัประชุม
ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 โดยใหป้ระธำนทีป่ระชุมผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรงั ้ที ่2 ในครัง้นัน้ๆ เป็นผูล้งนำมรบัรอง
รำยงำนกำรประชุม ทัง้ใหจ้ดัเกบ็รำยงำนกำรประชุมไวก้บับรษิทัรำยงำนกำรประชุมดงักล่ำวซึง่ลงนำมโดยประธำนทีป่ระชุม
ในแต่ละครัง้ ใหถ้อืว่ำถูกตอ้งและผกูพนัผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ทุกรำยไม่ว่ำจะไดเ้ขำ้ร่วมประชุมดว้ยหรอืไม่กต็ำม 
ในกรณีทีผู่ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 รอ้งขอ บรษิทัจะตอ้งจดัส่งรำยงำนกำรประชุมใหแ้ก่ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่
2 รำยที่ร้องขอด้วย โดยผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที่ 2 ดงักล่ำวจะต้องเป็นผู้รบัผดิชอบค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกบักำรจดัส่ง
รำยงำนกำรประชุมนัน้ ๆ 
 
 12.10 มตเิป็นหนังสอืแทนกำรประชุม 
 ในกรณีที่จะต้องมกีำรประชุมผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที่ 2 เพื่อลงมติไม่ว่ำเรื่องหนึ่งเรื่องใดตำมที่ก ำหนดไว้ใน
ขอ้ก ำหนดสทิธ ิบรษิทัอำจขอใหผู้ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ท ำควำมตกลงกนัเป็นลำยลกัษณ์อกัษรแทนกำรประชุมผู้
ถอืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 เพื่อลงมตใินเรื่องดงักล่ำวได ้แต่มตดิงักล่ำวจะต้องมผีูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ซึ่งถอื
ใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 เป็นจ ำนวนไม่น้อยกว่ำกึง่หนึ่งของจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ทีย่งัไม่ไดใ้ชส้ทิธทิัง้หมด 
ลงลำยมอืชื่อใหค้วำมเหน็ชอบไวเ้ป็นหลกัฐำนในหนังสอืฉบบัเดยีวกนัหรอืหลำยฉบบักไ็ด ้และส่งมอบใหป้ระธำนกรรมกำร
บรษิทัหรอืบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมำยเป็นผูเ้กบ็รกัษำไวก้ำรลงมตติำมวธิกีำรทีก่ ำหนดในขอ้ 12.10 นี้ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ครัง้ที ่2 ไม่สำมำรถยกเลกิหรอืเพกิถอนมตทิีส่่งมำได ้เวน้แต่จะไดร้บัควำมยนิยอมเป็นหนังสอืจำกบรษิทั และมตดิงักล่ำวจะ
มผีลใชบ้งัคบัและผูกพนัผู้ถอืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ทุกรำย ไม่ว่ำจะได้ลงลำยมอืชื่อให้ควำมเหน็ชอบในมตดิงักล่ำว
หรอืไม่กต็ำม 
 
 12.11 ค่ำใชจ้่ำย 
 บรษิทัจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรจดักำรประชุมผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 ทัง้ทีเ่รยีก
ประชุมโดยบรษิทั หรอืทีเ่รยีกประชุมโดยผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 
 
 
 



หน้า 24  
 

13.  กฎหมายท่ีใช้บงัคบั 
 ขอ้ก ำหนดสทิธฉิบบันี้จะมผีลใชบ้งัคบัในวนัทีอ่อกใบส ำคญัแสดงสทิธไิปจนถงึวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธคิรัง้สุดทำ้ย โดย
ขอ้ก ำหนดสทิธนิี้จะใชบ้งัคบัและตคีวำมตำมกฎหมำยไทย และหำกมขีอ้ควำมใดๆ ในขอ้ก ำหนดสทิธนิี้ ขดัแยง้กกัฎหมำย
หรอืประกำศใด ๆ ที่มผีลใชบ้งัคบัตำมกฎหมำยกบัใบส ำคญัแสดงสทิธ ิให้ใชข้อ้ควำมตำมกฎหมำยหรอืประกำศดงักล่ำว
บงัคบักบัใบส ำคญัแสดงสทิธแิทนขอ้ควำมของขอ้ก ำหนดสทิธเิฉพำะในส่วนทีข่ดัแยง้กนันัน้ 
 
 

ผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2 
 

บริษทั ยูเรกา ดีไซน์ จ ากดั (มหาชน) 
                                    
โดย 

 .........................................................  ......................................................... 
      (นำยอุลติ จำตุรแสงไพโรจน์)          (นำยลศิพทัธ ์ใคร่ครวญ) 
                กรรมกำร                     กรรมกำร 

                                                                                        
 
 
 



 
Checklist Warrant - RO 

ส ำหรบักำรเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น (“warrant”)  
และหุ้นท่ีออกใหม่เพือ่รองรบั warrant (“หุ้นรองรบั”) ต่อผู้ถือหุ้นของบริษทัตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น  

 
 
บริษทัท่ีออกหลกัทรพัย ์(“บริษทั”)  บริษทั ยูเรกำ ดีไซน์ จ ำกดั (มหำชน) 
 เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“บจ.”) 
  เป็นบรษิทัมหาชนจ ากดัทีม่หีน้าทีต่ามมาตรา 56 (ทีไ่ม่ใช่ บจ.) 
 
รำยละเอียดของ warrant   

 - ชื่อ warrant  (ถา้ม)ี ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทั ยเูรกา ดไีซน์ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่2 
(UREKA-W2)   

 - เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั โดยการจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบรษิัทตามสดัส่วนการถือหุ้น ใน
อตัราส่วนการจดัสรรทีหุ่น้สามญัเดมิ จ านวน 3 หุน้ต่อ 1 หน่วยใบส าคญั
แสดงสทิธ ิUREKA-W2 (3 : 1) เศษปัดทิง้ โดยไม่คดิมลูค่า (ศูนย์) บาท 
ทัง้นี้ ก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการรบัใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อ
หุ้นสามัญของบริษัท ครัง้ที่ 2 (UREKA-W2) (Record Date) ในวันที ่ 
16 มถิุนายน 2563  

 - วนัทีเ่สนอขาย warrant  30 มถิุนายน 2563   - วนัสิน้สุดอายุ warrant 29 มถินุายน 2566 
 - จ านวน warrant ทีเ่สนอขาย 296,585,260 หน่วย        - วนัใชส้ทิธคิรัง้สุดทา้ย  29 มถิุนายน 2566 
 - ราคาทีเ่สนอขาย 0 (ศูนย)์ บาท                  - จ านวนหุน้รองรบั 296,585,260 หุน้ 
 - อตัราการใชส้ทิธ ิ1 ใบส าคญัแสดงสทิธติ่อ 1 หุน้สามญั  - ราคาใชส้ทิธ ิ 1.00 บาทต่อหุน้ 
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Checklist ครบถ้วน 

ตำมเกณฑ1์ 
เอกสำรอ้ำงอิง 
(ข้อ/หน้ำ) 

1. ลกัษณะของ warrant   
 1.1 สดัส่วนจ านวนหุน้รองรบัต่อจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดของบรษิทั2 เท่ากบั 
   50%  

 ตามเอกสารแนบ : 
รายละเอยีดการค านวณ
จ านวนหุน้รองรบั 

  > 50% เฉพาะเป็นการออก warrant ในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ต่อไปนี้ ทีไ่ดร้บัผ่อนผนัจากส านกังานก่อนการเสนอขาย  ตามหนังสอืที ่
___ลงวนัที ่_____ 
 (1) บรษิทัอยูใ่นภาวะทีม่คีวามจ าเป็นตอ้งไดร้บัความ
ช่วยเหลอืทางการเงนิ 
 (2) เพื่อประโยชน์ในการปรบัโครงสรา้งหนี้ของบรษิทั  
 (3) กรณีทีม่เีหตจุ าเป็นและสมควร และเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของบรษิทัและผูถ้อืหุน้โดยรวม  

 1.2 มอีายแุน่นอน ซึง่  10 ปี นับแต่วนัทีอ่อก warrant  (วนัที ่30 
มถิุนายน 2563) 

 ขอ้ก าหนดสทิธ ิหน้าปก 
หน้า 1 และขอ้ 2.1 หน้า 4 

 1.3 ก าหนดราคา และอตัราการใชส้ทิธไิวอ้ย่างแน่นอน  ขอ้ก าหนดสทิธ ิหน้าปก 
(หน้า 1) และขอ้ 2.1 หน้า 
3 และ 4  

 1.4 มรีะยะเวลาใหแ้สดงความจ านงในการใชส้ทิธคิรัง้สุดทา้ย ≥ 15 
วนัก่อนวนัใชส้ทิธ3ิ 

 ขอ้ก าหนดสทิธ ิขอ้ 2.1 
หน้า 4 

 1.5 ก าหนดใหม้กีารใชส้ทิธซิื้อหุน้รองรบัใหแ้ลว้เสรจ็ภายในอายุ 
warrant 

 ขอ้ก าหนดสทิธ ิขอ้ 4 หน้า 
6 -11 

2. หนังสือนัดประชมุผู้ถือหุ้นไดแ้สดงขอ้มลูอย่างน้อย ดงันี้   
 2.1 ขอ้มลูเบือ้งตน้เกีย่วกบั warrant เช่น 
  - ราคาหรอือตัราทีค่าดว่าจะเป็นราคาหรอือตัราการใชส้ทิธ ิ
  - ระยะเวลาการใชส้ทิธ ิ 
 - วนัสิน้สุดของการใชส้ทิธ ิ 

 หนังสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ 
ประจ าปี 2563 สิง่ทีส่่งมา
ดว้ย 7 หน้า 1 

 
1  ใหร้ะบุ  N/A หากเกณฑใ์นขอ้ใดไม่สามารถ apply กบักรณีของบรษิทัได ้
2  วธิกีารค านวณสดัส่วนจ านวนหุน้รองรบั :  

((จ านวนหุน้รองรบั warrant ทีเ่สนอขายในครัง้นี้) + (จ านวนหุน้รองรบั CD หรอื warrant ทีเ่สนอขาย 
  ในครัง้อื่น* ซึง่ไม่รวมหุน้ทีจ่ดัไวร้องรบั ESOP-CD หรอื ESOP-warrant))    

                        (จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั  ซึง่รวมจ านวนหุน้ทีจ่ะออกใหมอ่ื่น 
ทีบ่รษิทั จะเสนอขายควบคู่กบั warrant ในครัง้นี้) 

* เฉพาะจ านวนหุน้รองรบัที่ outstanding  อนึ่ง หากในการประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อมมีตอิอก warrant ในครัง้นี้ ผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตัใิหอ้อก
หุน้เพิม่เตมิเพื่อรองรบัการปรบัสทิธใินหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพที่เสนอขายในครัง้อื่น หรอืผูถ้อืหุน้มมีตใินวาระอื่นใดที่อาจท าใหจ้ านวน
หุน้รองรบั outstanding ที่จะต้องน ามาค านวณเพิม่ขึน้ เช่น การจ่ายเงนิปันผลเกนิกว่าที่ก าหนด ซึ่งเป็นผลให้ต้องมกีารปรบัสทิธใิน
หลกัทรพัยแ์ปลงสภาพทีเ่สนอขายในครัง้อื่น  เป็นตน้  บรษิทัตอ้งน าหุน้รองรบัทีอ่าจเพิม่ขึน้ดงักล่าวมารวมค านวณดว้ย 
    ทัง้นี้ CD    = หุน้กูแ้ปลงสภาพ             ESOP = การเสนอขายหลกัทรพัยแ์ก่กรรมการหรอืพนักงานตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนเกีย่วกบัการเสนอขายหลกัทรพัยท์ีอ่อกใหมต่่อกรรมการหรอืพนักงาน 
3 ไม่รวมวนัใชส้ทิธ ิ
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Checklist ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ1์ 

เอกสำรอ้ำงอิง 
(ข้อ/หน้ำ) 

 - เหตุใหต้อ้งออกหุน้ใหม่เพื่อรองรบัการปรบัสทิธ ิ
              - อื่น ๆ (ถา้ม)ี ระบุ ________ 
 2.2 ผลกระทบต่อผูถ้อืหุน้ (dilution effect) หากมกีารใชส้ทิธิ
ครบถว้น โดยไดร้ะบ ุ
  (1) price dilution4 
 (2) earning per share dilution5 หรอื control dilution6 

 หนังสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ 
ประจ าปี 2563 สิง่ทีส่่งมา
ดว้ย 7 หน้า 2 - 3 

 2.3 วธิกีารจดัสรร warrant   หนังสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ 
ประจ าปี 2563 สิง่ทีส่่งมา
ดว้ย 7 หน้า 1 

 2.4  ขอ้มลูอื่นๆ (ถา้ม)ี ระบุ รายละเอยีดเบือ้งตน้ของการออก
ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทั ยเูรกา ดไีซน์ จ ากดั 
(มหาชน) 

 หนังสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ 
ประจ าปี 2563 สิง่ทีส่่งมา
ดว้ย 7 

3. มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นและอำยุมติ   
 3.1 บรษิทัไดร้บัมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ใหอ้อกหุน้รองรบัอยา่ง
เพยีงพอ   

 มตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 
ประจ าปี 2563 หน้า 20  

 3.2 บรษิทัไดเ้สนอขาย warrant แลว้เสรจ็ภายใน 1 ปีนับแต่วนัทีท่ี่
ประชุมผูถ้อืหุน้มมีต ิ(ผูถ้อืหุน้อนุมตัเิมื่อวนัที ่30 เมษายน 2563) 

 แบบรายงานผลการขาย
หลกัทรพัย ์วนัที ่2 
กรกฎาคม 2563 

4. ข้อก ำหนดสิทธิของ warrant มรีายการอย่างน้อย ดงันี้   
 4.1 รายละเอยีดของ warrant โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้  
 (1) อายุของ warrant  ระบ ุ3 ปี 
 (2) ราคาเสนอขาย warrant และราคาใชส้ทิธซิื้อหุน้ 
 (3) อตัราการใชส้ทิธ ิ
 (4) วธิกีารใชส้ทิธขิอง warrant เช่น ใชส้ทิธไิดทุ้กวนัสุดทา้ย
ของแต่ละไตรมาส  
           (5) รายละเอยีดส าคญัอื่น (ถา้ม)ี ระบุ____________ 

 
 
 

ขอ้ก าหนดสทิธ ิขอ้ 2 หน้า 
3 - 4  

 4.2 เหตุ เงือ่นไข และกระบวนการในการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ก าหนด
ตาม warrant 

 
 

ขอ้ก าหนดสทิธ ิขอ้ 11 
หน้า 21 

 
4  Price dilution  = ราคาตลาดก่อนเสนอขาย  – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 
     ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
  โดยราคาตลาดหลงัเสนอขาย = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จ านวนหุน้ paid-up) + (ราคาใชส้ทิธ ิx จ านวนหุน้รองรบัทีเ่สนอขายครัง้นี้)   
                              จ านวนหุน้ paid-up + จ านวนหุน้รองรบัทีเ่สนอขายครัง้นี้ 
5  Earnings per share dilution  = Earning per share ก่อนเสนอขาย - Earning per share หลงัเสนอขาย 
        Earning per share ก่อนเสนอขาย 
 โดย  Earning per share ก่อนเสนอขาย   = ก าไรสุทธ ิ/ จ านวนหุน้ paid-up  
           Earnings per share หลงัเสนอขาย  = ก าไรสุทธ ิ/ (จ านวนหุน้ paid-up + จ านวนหุน้รองรบัทีเ่สนอขายครัง้นี้) 
6  Control dilution  =                          จ านวนหุน้รองรบัทีเ่สนอขายครัง้นี้     
            จ านวนหุน้ paid-up + จ านวนหุน้รองรบัทีเ่สนอขายครัง้นี้ 
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Checklist ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ1์ 

เอกสำรอ้ำงอิง 
(ข้อ/หน้ำ) 

 4.3 ค่าเสยีหายทีผู่ถ้อื warrant จะไดร้บัในกรณีทีบ่รษิทัไม่สามารถ
จดัใหม้หีุน้รองรบัได ้ซึง่ตอ้งไม่ต ่ากว่าส่วนต่างระหว่างราคาตลาดของ
หุน้ของบรษิทักบัราคาใชส้ทิธ ิ

 
 

ขอ้ก าหนดสทิธ ิขอ้ 7 หน้า 
17- 18 

 4.4 มาตรการคุม้ครองผูถ้อื warrant  ซึง่มขีอ้ก าหนดดงันี้ 
 (1) กรณีมขีอ้ก าหนดใหบ้รษิทัสามารถเรยีกใหผู้ถ้อื warrant 
ใชส้ทิธกิ่อนก าหนด บรษิทัรบัรองว่า ขอ้ก าหนดดงักล่าว 
 (ก) มคีวามเป็นธรรม ชดัเจน และเหตุแห่งการเรยีกใหใ้ช้
สทิธกิ่อนก าหนดดงักล่าวตอ้งอา้งองิเหตุการณ์หรอืการกระท าทีไ่ม่อยู่ใน
อ านาจควบคมุของบุคคลใด ๆ  
 (ข) ก าหนดใหบ้รษิทั ตอ้งเรยีกใหม้กีารใชส้ทิธเิมื่อมี
เหตุการณ์ทีก่ าหนดไว ้
 (ค) มมีาตรการทีเ่พยีงพอซึง่ท าใหผู้ถ้อื warrant ในทอด
ต่อ ๆ ไปทราบถงึขอ้ก าหนดดงักล่าว 
 (2) ก าหนดเหตแุละเงือ่นไขในการปรบัสทิธใินกรณี
ดงัต่อไปนี้พรอ้มกบัระบุวธิกีารค านวณ 
 (ก) เมื่อมกีารเปลีย่นแปลง par value หุน้ของบรษิทั อนั
เป็นผลมาจากการรวมหุน้หรอืแบ่งแยกหุน้ 
 (ข) เมื่อบรษิทัเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ในราคาทีต่ ่ากว่า
ราคาตลาด7 
 (ค) เมื่อบรษิทัเสนอขาย CD หรอื warrant ในราคาทีต่ ่า
กว่าราคาตลาด7 

 (ง) เมื่อบรษิทัจา่ยเงนิปันผลทัง้หมดหรอืบางส่วนเป็นหุน้ที่
ออกใหมใ่หแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 
 (จ) เมื่อบรษิทัจ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิซึง่เกนิกว่าอตัราทีร่ะบุ
ไวใ้นขอ้ก าหนดสทิธ ิ
 (ฉ) เมื่อมกีรณีอื่นใดในลกัษณะเดยีวกบั (ก) ถงึ (จ) ทีท่ า
ใหผ้ลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ทีผู่ถ้อื warrant จะไดร้บัเมื่อมกีารใชส้ทิธิ
ดอ้ยไปกว่าเดมิ 
 กรณีการปรบัสทิธติามขอ้ (ข) และ (ค) บรษิทัไดร้ะบุ
ส่วนลดจากราคาตลาด พรอ้มกบัวธิกีารค านวณราคาเสนอขายและ
ราคาตลาดในขอ้ก าหนดสทิธแิลว้ 
 ทัง้นี้ หากบรษิทัจะไม่ด าเนินการปรบัสทิธเิมื่อเกดิ
เหตุการณ์ตาม (ก)-(ฉ) บรษิทัไดร้บัผ่อนผนัจากส านักงานก่อนการเสนอ
ขายแลว้ ตามหนังสอืที_่___-_____ ลงวนัที ่______________ 

 
 

ขอ้ก าหนดสทิธ ิขอ้ 6 หน้า 
11- 17 

5. กำรด ำเนินกำรภำยหลงักำรเสนอขำย warrant   
 5.1 บรษิทัระบุไวใ้นการเสนอขาย warrant ว่า จะปรบัสทิธโิดยวธิี
ใดวธิหีนึ่งดงันี้ 

 
 

ขอ้ก าหนดสทิธขิอ้ 6  หน้า 
11 

 
7  คอื การเสนอขายหลกัทรพัยโ์ดยมรีาคาเสนอขายต ่ากว่าราคาตลาดเกนิ 10% โดยมวีธิกีารค านวณราคาเสนอขายและราคา
ตลาดตามหมายเหตุ 1  



5 

Checklist ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ1์ 

เอกสำรอ้ำงอิง 
(ข้อ/หน้ำ) 

  (1) ปรบัราคาและอตัราการใชส้ทิธ ิหรอื 
  (2) ปรบัราคาใชส้ทิธ ิควบคู่กบัการออก warrant ใหม่ทดแทน
การปรบัอตัราการใชส้ทิธ ิ
  ทัง้นี้ หากบรษิทัตอ้งออกหุน้รองรบัเพิม่เตมิ บรษิทัตอ้งยื่นมติ
ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทีอ่นุมตัใิหอ้อกหุน้รองรบัการปรบัสทิธนิัน้อย่าง
เพยีงพอต่อส านักงานก่อนกำรปรบัสิทธิ จงึจะถอืว่าบรษิทัไดร้บั
อนุญาตใหเ้สนอขายหุน้รองรบั 
 5.2 บรษิทัระบุไวใ้นการเสนอขาย warrant ว่าจะไมข่ยายอายุ 
warrant และไมแ่กไ้ขเปลีย่นแปลงราคาและอตัราการใชส้ทิธ ิเวน้แต่จะ
เป็นการปรบัสทิธติามทีก่ าหนดในขอ้ 4.4 (2)  
 

 
 

ขอ้ก าหนดสทิธ ิขอ้ 6 หน้า 
11 

 
 
 บรษิัทขอเรยีนว่า บรษิทัรบัทราบและเขา้ใจเงื่อนไขทีต่้องปฏิบตัิตามที่ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย warrant และหุ้นรองรบัทุกประการ  ทัง้นี้ ในการแก้ไขเพิ่มเติม
ขอ้ก าหนดตาม warrant ภายหลงัการเสนอขายบรษิทัจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสทิธ ิและจะ
ไม่ด าเนินการใหข้ดัหรอืแยง้กบัขอ้ก าหนดตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนดงักล่าว โดยบรษิทัจะแจง้การแกไ้ข
เพิ่มเติมนัน้เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ส านักงานทราบภายใน 15 วนันับแต่วนัที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม  และขอรบัรองว่า
ขอ้มลูทีร่ะบุไวใ้นรายการขา้งตน้และเอกสารทีแ่นบมาพรอ้ม checklist นี้ถูกตอ้งและตรงต่อความจรงิทุกประการ 
 
 

ลงชื่อ  __________________________ 
          (นายลศิพทัธ ์ใครค่รวญ) 

ลงชื่อ  __________________________ 
          (นายอุลติ จาตุรแสงไพโรจน์) 

ในฐานะกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทั พรอ้มประทบัตราบรษิทั (ถา้ม)ี  

 



6 
หมำยเหตุ 1 
กำรเสนอขำยหลกัทรพัย์ท่ีออกใหม่ในรำคำต ่ำ หมายถึง การเสนอขายหลกัทรพัย์ในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดงัต่อไปนี้   
  1. การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต ่า หมายถึง การเสนอขายหุ้น โดยก าหนดราคาเสนอขาย
ตาม 1 ใหม้ส่ีวนลดจากราคาตลาดเกนิกว่า 10% 
  2. การเสนอขาย  warrant ในราคาต ่ า  หมายถึง  การเสนอขาย  warrant และหุ้ น รองรับ  
โดยก าหนดราคาเสนอขายตาม 1 ใหม้ส่ีวนลดจากราคาตลาดเกนิกว่า 10% 
  3. การ เสน อข ายหุ้ น กู้ แ ป ล งสภ าพ  ( “CD”) ใน ราค าต ่ า  ห ม ายถึ ง  ก าร เสนอข าย  CD  
โดยก าหนดราคาเสนอขายตาม 1 ใหม้ส่ีวนลดจากราคาตลาดเกนิกว่า 10% 
 
1. กำรค ำนวณรำคำเสนอขำย 

1.1 กรณีเสนอขายหุน้ ใหใ้ชร้าคาเสนอขายต่อผูล้งทุน 
1.2 กรณีเสนอขาย warrant ใหใ้ชร้าคาเสนอขาย warrant บวกราคาใชส้ทิธทิีจ่ะซื้อหุน้ 

  1.3  กรณีเสนอขายหุน้ควบคู่ไปกบัใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้ ใหค้ านวณดงันี้ 
((Ps) (Qs)) + ((Pw)(Qw)) + ((Ep)( Qx))  
                        Qs +  Qx 

  ทัง้นี้ โดยที ่
  Ps   =  ราคาเสนอขายหุน้ 
  Qs  =  จ านวนหุน้ทีเ่สนอขายควบคู่ไปกบั warrant 
  Pw =  ราคาเสนอขาย warrant 
  Qw =  จ านวน warrant ทีเ่สนอขายควบคู่ไปกบัหุน้ 
  Ep  =  ราคาใชส้ทิธทิีจ่ะซื้อหุน้ตาม warrant 
  Qx  =  จ านวนหุน้ทีจ่ะไดร้บัจากการใชส้ทิธทิีจ่ะซื้อหุน้ตาม Qw 
 1.4 กรณีเสนอขาย CD ใหใ้ชร้าคาเสนอขาย CD หารดว้ยอตัราแปลงสภาพ 
 
2. กำรค ำนวณรำคำตลำด ใหใ้ชร้าคาหนึ่งราคาใดดงัต่อไปนี้   
  2.1 รำคำตลำดถัวเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักของหุ้นย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันท าการติดต่อกัน  
แต่ไม่เกนิ 15 วนัท าการตดิต่อกนั ก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขาย 
   (1) ราคาทีน่ ามาถวัเฉลีย่สามารถใชร้าคาปิดหรอืราคาเฉลีย่ของการซื้อขายหุน้ในแต่ละวนักไ็ด ้
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  (2) วนัก ำหนดรำคำเสนอขำย ใหเ้ป็นวนัใดวนัหนึ่งดงัต่อไปนี้ 
  (ก) วนัทีค่ณะกรรมการมมีตใิหเ้สนอวาระต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อขออนุมตัใิหบ้รษิทัเสนอ
ขาย warrant และหุน้รองรบัในราคาต ่า  

 (ข) วนัทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ในราคาต ่า 
  (ค) วนัแรกทีเ่สนอขายต่อผูล้งทุน 
  (ง) วนัทีผู่ล้งทุนมสีทิธซิื้อหุน้ตาม warrant    
   ทัง้นี้ หากไม่ใชร้าคาตลาดถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของหุน้ตลาดตามขอ้ 2.1 ใหร้ะบุความเหมาะสม
และเหตุผลของการไม่เลอืกใชร้าคาตลาดดงักล่าวใหช้ดัเจนดว้ย 
 2.2 ราคาทีก่ าหนดโดยผ่านการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบกบัความตอ้งการซื้อและความต้องการขายหุน้
ทีอ่อกใหม่ของบรษิทั เช่น การส ารวจความตอ้งการซื้อหลกัทรพัย ์(book building) เป็นตน้  
  2.3  ราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ส านักงานให้ความ
เหน็ชอบ  ทัง้นี้ ใหเ้ปิดเผยสมมตฐิานส าคญัทีใ่ชป้ระกอบการค านวณราคาตลาดใหเ้พยีงพอและชดัเจนดว้ย 
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เอกสำรท่ีต้องจดัส่งพร้อมกบั checklist กำรเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น (“warrant”) 
และหุ้นท่ีออกใหม่เพือ่รองรบัwarrant (“หุ้นรองรบั”)  ต่อผู้ถือหุ้นของบริษทัตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น 

 
เอกสำรท่ีต้องจดัส่งพร้อมกบั checklist มี/ไมม่ ี หมำยเหตุ 

1. รายงานผลการเสนอขาย warrant และหุน้รองรบั ม ี  
2. หนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้ทีข่ออนุมตัใิหอ้อกและเสนอขาย warrant และ

หุน้รองรบั 
ม ี

 
 

3. มตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทีอ่นุมตัใิหอ้อกและเสนอขาย warrant  
 และหุน้รองรบั 

ม ี
 

 

4. ขอ้ก าหนดสทิธ ิwarrant ม ี  
5. รายละเอยีดการค านวณจ านวนหุน้รองรบั ม ี  
6. รายละเอยีดการค านวณ dilution effect ม ี  
7. หนังสอืส านักงานแจง้การผ่อนผนัการออก warrant ในสดัส่วน 
 ทีม่ากกว่า 50% (ถา้ม)ี 

-  

8. หนังสอืส านักงานแจง้การผ่อนผนัใหบ้รษิทัไม่ตอ้งด าเนินการ 
 ปรบัสทิธเิมื่อเกดิเหตุการณ์ตามทีป่ระกาศก าหนด (ถา้ม)ี 

-  

 
หมายเหตุ    
(1) เอกสารขา้งตน้ตอ้งใหก้รรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทัเป็นผูล้งนามรบัรองความถูกตอ้งของ 
เอกสารทุกหน้า พรอ้มประทบัตราบรษิทั (ถา้ม)ี 
(2) การรายงานผลการเสนอขาย warrant และหุน้รองรบั ใหร้ายงานผลการขายภายใน 15 วนันับแต่ 
วนัปิดการเสนอขาย (มาตรา 64 แห่ง พรบ.หลกัทรพัย ์และประกาศว่าดว้ยการยกเวน้การยื่นแบบ filing) 

http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/nrs_search.php?chk_frm=1&ref_id=72&cat_id=27&topic_desc=การออกและเสนอขายหลักทรัพย์
http://www.sec.or.th/laws_notification/file_dw_th/secact_codify.pdf
http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/nrs_search.php?chk_frm=1&ref_id=72&cat_id=24&topic_desc=การออกและเสนอขายหลักทรัพย์


 

 

เอกสารแนบ 

 

รายละเอียดการค านวณจ านวนหุ้นรองรบั 
 
 

วิธีการค านวณสดัส่วนจ านวนหุ้นรองรบั: =  
 

[(จ ำนวนหุน้รองรบั Warrant ทีเ่สนอขำยในครัง้นี้ + จ ำนวนหุน้รองรบั CD หรอื Warrant ทีเ่สนอขำยในครัง้อื่น  
ซึง่ไม่รวมหุน้ทีจ่ดัไวร้องรบั ESOP-CD หรอื ESOP-ใบส ำคญัแสดงสทิธ)ิ] 

 
(จ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั ซึง่รวมจ ำนวนหุน้ทีจ่ะออกใหม่อื่น 

ทีบ่รษิทัจะเสนอขำยควบคู่กบั Warrant ในครัง้นี้) 
 

โดยที ่
 

  

• จ ำนวนหุน้รองรบั Warrant ทีเ่สนอขำยในครัง้นี้ = 296,585,260 หุน้ 

• จ ำนวนหุน้รองรบั CD หรอื Warrant ทีเ่สนอขำยใน
ครัง้อื่น ซึง่ไม่รวมหุน้ทีจ่ดัไวร้องรบั ESOP-CD หรอื 
ESOP-ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ

= 0 หุน้ 

• จ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั = 635,539,843 หุน้ 

• จ ำนวนหุน้ทีเ่สนอขำยควบคู ่ = 254,215,937 หุน้ 
 
ดงันัน้ 

  

 
สดัส่วนจ ำนวนหุน้รองรบั 

 
= 

 
         [296,585,260 + 0]  
[635,539,843 + 254,215,937] 

  
= 

 
33.33% 
 

 



 

 

เอกสารแนบ 

 

รายละเอียดการค านวณ Dilution Effect 
 

1. หุ้นสามญัที่ออกตามการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้ที่ 2 นี้ จะมีสิทธิและสภาพเท่าเทียมกับหุ้นสามญัชอง
บรษิทัฯ ทีอ่อกไปก่อนหน้าทุกประการ 

2. นอกจากหุ้นสามญัจ านวน 296,585,260 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท) ที่ได้จดัสรรไว้เพื่อรองรบัใบส าคญั
แสดงสิทธิครัง้ที ่2 บริษัทฯ อาจจะต้องเพิ่มทุนขึน้อกีเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงในการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

3.  ผลกระทบต่อผูถ้อืหุน้เนื่องจากการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนพร้อมใบส าคญัแสดงสทิธิครัง้ที่ 2 ใหแ้ก่ผูถ้อื
หุน้เดมิของบรษิทัในอตัราส่วน 3 หุน้สามญัเดมิต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธโิดยไม่คดิมูลค่า ทัง้นี้ ใบส าคญัแสดง
สทิธ ิ1 หน่วย สามารถใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัได ้1 หุน้ในราคาหุน้ละ 0.25 บาท และจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธใิห้แก่ผู้
ถอืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัส่วนการถอืหุน้ ดงันัน้ จะไม่มผีลกระทบต่อผูถ้อืหุน้ 

 อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทัง้จ านวน จะมี
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมภายหลงัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน้สามญัของบริษัท ครัง้ที่ 2 ทัง้จ านวน
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิในครัง้นี้แล้ว จะเกดิผลกระทบ ดงันี้ 

 (ก) ด้านการลดลงของสดัส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 
จ านวนหุน้จดทะเบยีน  เท่ากบั 635,539,843 หุน้ 
จ านวนหุน้เพิม่ทุน เท่ากบั  เท่ากบั 254,215,937 หุน้ 
จ านวนหุน้รองรบั (Warrant)  เท่ากบั 296,585,260 หุน้ 

  

 สูตรการค านวณผลกระทบดา้นการลดลงของสดัส่วนการถอืหุน้ ม ี3 กรณี คอื 

 กรณีท่ี 1  ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามสดัส่วนเต็มจ านวน และใช้สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ

ทัง้จ านวน 

= 1 –  (จ านวนหุน้จดทะเบยีน + จ านวนหุน้เพิม่ทุน + จ านวนหุน้รองรบั Warrant) 
   (จ านวนหุน้จดทะเบยีน + จ านวนหุน้เพิม่ทุน + จ านวนหุน้รองรบั Warrant) 

= 1 –   (635,539,843 + 254,215,937 + 296.585.260) 
   (635,539,843 + 254,215,937 + 296.585.260) 
 = 0% (ไม่มผีลกระทบต่อผูถ้อืหุน้) 
 

 กรณีท่ี 2  ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามสดัส่วนเต็มจ านวน และบุคคลอ่ืนใช้สิทธิใบส าคญั

แสดงสิทธิทัง้จ านวน 



 

 

 

= 1 –  (จ านวนหุน้จดทะเบยีน + จ านวนหุน้เพิม่ทุน) 
  (จ านวนหุน้จดทะเบยีน + จ านวนหุน้เพิม่ทุน + จ านวนหุน้รองรบั Warrant) 

= 1 –           (635,539,843 + 254,215,937) 
   (635,539,843 + 254,215,937 + 296.585.260) 
 = 25% (มผีลกระทบต่อผูถ้อืหุน้) 
 

 กรณีท่ี 3  ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิไม่ซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามสดัส่วนเต็มจ านวน และบุคคลอ่ืนใช้สิทธิใบส าคญั

แสดงสิทธิทัง้จ านวน 

= 1 –      (จ านวนหุน้จดทะเบยีน) 
  (จ านวนหุน้จดทะเบยีน + จ านวนหุน้เพิม่ทุน + จ านวนหุน้รองรบั Warrant) 

= 1 –                             (635,539,843) 
   (635,539,843 + 254,215,937 + 296.585.260) 
 = 46.43% (มผีลกระทบต่อผูถ้อืหุน้) 
 

(ข) ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) 

 หากมีการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ UREKA-W2 ครบทัง้จ านวน ราคาหุ้นของบริษัทจะยังคงไม่ได้รับ
ผลกระทบใดๆ เนื่องจากราคาการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เท่ากับ 1 บาทต่อหุ้น สูงกว่าราคาตลาด โดย
ราคาตลาดเท่ากบั 0.99 บาทต่อหุน้ ซึ่งเป็นราคาหุน้ถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุน้สามญัของบริษทัทีท่ าการซื้อขายใน 
ตลท. ย้อนหลงั 7 วนัท าการติดต่อกันก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2563 เมื่อวนัที่ 15 เมษายน 
2563 (ระหว่างวนัที ่3 – 14 เมษายน 2563) 

(ค) ด้านการลดลงของส่วนแบ่งก าไร (Earnings Dilution) 

 เนื่องจากบรษิทัมผีลขาดทุนสุทธ ิจงึไม่สามารถค านวณการลดลงของส่วนแบ่งก าไรได ้

 

 

 

 

 




