
 
 

 
 

บริษัท ศรีสวัสดิ ์คอรป์อเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) 
 
 

ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำทีข่อง 
ผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิและผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสำมัญ
ของบริษัท ศรีสวัสดิ ์คอรป์อเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) คร้ังที่ 2 (SAWAD-W2) 

 
 
 

ลงวันที ่ 3  กันยำยน 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1/32 

ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำทีข่องผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
และผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุน้สำมัญของ 

บริษัท ศรีสวัสดิ ์คอรป์อเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) คร้ังที ่2 
 
ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของบรษัิท ศรสีวสัดิ ์คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที ่2 (“ใบส ำคญัแสดง
สทิธิ”  หรอื  SAWAD-W1)  ออกโดย บรษัิท ศรสีวสัดิ ์ คอรป์อเรชั่น  จ ำกดั (มหำชน) (“บรษัิทฯ”)  ตำมมติที่
ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563  ของบรษัิทฯ  เมื่อวนัท่ี  31  กรกฎำคม  2563 
 

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ จะไดร้บัสทิธิตำมที่ไดก้ ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดสทิธิ  โดยผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสทิธิ และผู้
ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ จะตอ้งผกูพนัตำมขอ้ก ำหนดสทิธิทกุประกำร  และใหถื้อวำ่ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิได้
รบัทรำบและเขำ้ใจขอ้ก ำหนดตำ่งๆ  ในขอ้ก ำหนดสทิธิเป็นอยำ่งดแีลว้  ทัง้นี ้ผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสทิธิจะจดัใหม้ี
กำรเก็บรกัษำส ำเนำขอ้ก ำหนดสทิธิไว ้ ณ ส ำนกังำนใหญ่ ของผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสทิธิ เพื่อใหผู้ถื้อใบส ำคญั
แสดงสทิธิขอตรวจสอบส ำเนำขอ้ก ำหนดสทิธิไดใ้นวนัและเวลำท ำกำรของผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสทิธิ 
 

ค ำจ ำกดัควำม 
ค ำและขอ้ควำมตำ่งๆทีใ่ชอ้ยูใ่นขอ้ก ำหนดสทิธิ ใหม้ีควำมหมำยดงัตอ่ไปนี  ้
 
ขอ้ก ำหนดสทิธิ หมำยถึง ขอ้ก ำหนดวำ่ดว้ยสทิธิและหนำ้ทีข่องผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสทิธิ   และผูถื้อ

ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของบรษัิท ศรสีวสัดิ ์คอรป์อเรชั่น  จ ำกดั 
(มหำชน) ครัง้ที่ 2 (SAWAD-W2) (รวมถงึที่มกีำรแกไ้ขเพิ่มเติม (ถำ้มี)) 

ใบส ำคญัแสดงสทิธิ หมำยถึง ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของบรษัิท ศรสีวสัดิ ์ คอรป์อเรชั่น จ ำกดั 
(มหำชน) ครัง้ที่ 2 ชนิดระบช่ืุอผูถื้อและเปลีย่นมือได ้จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม
ของบรษัิทฯตำมสดัสว่น โดยไมค่ดิมลูคำ่ 

ใบแทนใบส ำคญัแสดง
สทิธิ  

หมำยถึง เอกสำรทีอ่อกโดยบรษัิท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์ (ประเทศไทย) จ ำกดัเพื่อใช้
แทนใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของบรษัิท ศรสีวสัดิ ์ คอรป์อเรชั่น  
จ ำกดั (มหำชน) 

บรษัิทฯ หรอื ผูอ้อก
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

หมำยถึง บรษัิท ศรสีวสัดิ ์คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 

ผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สทิธิ 

หมำยถึง ผูท้รงสทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของบรษัิท ศรสีวสัดิ ์ คอร์
ปอเรชั่น  จ ำกดั (มหำชน) และใหร้วมถึงใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้
หุน้สำมญัของบรษัิท ศรสีวสัดิ ์คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 

วนัท่ีออกใบส ำคญั
แสดงสทิธิ 

หมำยถึง วนัท่ี  3   กนัยำยน   2563 

วนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิ หมำยถึง วนัท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิสำมำรถใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัของบรษัิทฯ ได ้
ตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 1.2.1   
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ระยะเวลำแจง้ควำม
จ ำนงในกำรใชส้ทิธิ 

หมำยถึง ระยะเวลำที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ ซึง่ประสงคจ์ะใชส้ทิธิในกำรซือ้หุน้สำมญั
ของบรษัิทฯ สำมำรถแจง้ควำมจ ำนงกำรใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิได ้
ตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 1.2.2  

วนัใชส้ทิธิครัง้แรก หมำยถึง วนัท ำกำรสดุทำ้ยของเดือนกมุภำพนัธ ์ พ.ศ. 2566 ซึง่ตรงกบัวนัท่ี 28 
กมุภำพนัธ ์ 2566 

วนัใชส้ทิธิครัง้สดุทำ้ย หมำยถึง วนัท่ี  29  สงิหำคม  2568 

วนัท ำกำร หมำยถึง วนัท่ีธนำคำรพำณิชยเ์ปิดท ำกำรตำมปกติในกรุงเทพมหำนคร ซึง่ไมใ่ชว่นัเสำร์
หรอืวนัอำทิตย ์ หรอืวนัอื่นใดที่ธนำคำรแหง่ประเทศไทยประกำศใหเ้ป็น
วนัหยดุของธนำคำรพำณิชย ์

ตลำดหลกัทรพัย ์ หมำยถึง ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
ส ำนกังำน ก.ล.ต. หมำยถึง ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
นำยทะเบยีน หมำยถึง บรษัิท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั  
ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์ หมำยถึง บรษัิท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
ประกำศ ทจ.34/2551 หมำยถึง ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุท่ี ทจ.34/2551 เรือ่ง กำรขออนญุำต

และกำรขออนญุำตใหเ้สนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุน้ท่ีออกใหมแ่ละ
หุน้ทีอ่อกใหมเ่พื่อรองรบัใบส ำคญัแสดงสทิธิ ลงวนัท่ี 15 ธนัวำคม พ.ศ. 2551 
(รวมถึงที่มกีำรแกไ้ขเพิ่มเติม) 

สมดุทะเบียนผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

หมำยถึง สมดุทะเบียนหรอืแหลง่ขอ้มลูทำงทะเบียนซึง่บนัทกึรำยละเอยีดเก่ียวกบั 
ใบส ำคญัแสดงสทิธิและผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิที่เก็บรกัษำโดยนำยทะเบยีน
ของใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

 
1. รำยละเอียดของใบส ำคัญแสดงสทิธิ 
 บรษัิทออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของ
บรษัิทฯ ตำมสดัสว่นกำรถือหุน้ (Right Offering) โดยไมค่ิดมลูคำ่ ในอตัรำสว่น  25 หุน้สำมญัเดมิตอ่ 1 หนว่ย
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ ทัง้นีห้ำกมเีศษของใบส ำคญัแสดงสทิธิทีเ่กิดขึน้จำกกำรค ำนวณ ใหปั้ดเศษดงักลำ่วทิง้ โดยมี
รำยละเอียดของใบส ำคญัแสดงสทิธิที่เสนอขำย  ดงัตอ่ ไปนี ้
 
1.1 ลักษณะส ำคัญของใบส ำคัญแสดงสทิธิ 
ช่ือผูอ้อกหลกัทรพัย ์ : บรษัิท ศรสีวสัดิ ์คอรป์อเรชั่น  จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทหลกัทรพัยท์ี่
เสนอขำย 

: ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของบรษัิท ศรสีวสัดิ ์ คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 
ครัง้ที่ 2 (SAWAD-W2) 

ชนิดของหลกัทรพัยท์ี่
เสนอขำย 

: ระบช่ืุอผูถื้อและสำมำรถโอนเปลีย่นมือได ้
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อำยขุองใบส ำคญัแสดง
สทิธิ 

:  ไมเ่กิน 5 ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสทิธิบรษัิท  ทัง้นีภ้ำยหลงักำรออกใบส ำคญั
แสดงสทิธิ บรษัิทจะไมข่ยำยอำยใุบส ำคญัแสดงสทิธิ  

จ ำนวนที่ออกและเสนอ
ขำย 

:  54,923,477   หนว่ย 

จ ำนวนหุน้สำมญัที่
จดัสรรไวเ้พื่อรองรบักำร
ใชส้ทิธิของใบส ำคญั
แสดงสทิธิ 

:  54,923,477   หุน้  (มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 1.00  บำท)  

ลกัษณะกำรเสนอขำย : ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของบรษัิท ครัง้ที่ 2 ออกและเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เดิมของบรษัิท ซึง่ก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิไดร้บัใบส ำคญัแสดงสทิธิฯในวนัท่ี  18 
สงิหำคม 2563 ในอตัรำสว่น 25  หุน้สำมญัเดิมจะไดร้บั 1  หนว่ยใบส ำคญัแสดงสทิธิ 
(เศษของใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ไมเ่ต็มจ ำนวน 1 หนว่ยจำกกำรค ำนวณใหปั้ดเศษทิง้) 

รำคำเสนอขำยตอ่หนว่ย : 0.00 บำท (ศนูยบ์ำทตอ่หนว่ย) 
อตัรำกำรใชส้ทิธิของ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

: ใบส ำคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ยมีสทิธิซือ้หุน้สำมญัของบรษัิทได ้ 1  หุน้  (เวน้แตจ่ะมกีำร
เปลีย่นแปลงภำยหลงัตำมเง่ือนไขกำรปรบัสทิธิ) 

รำคำกำรใชส้ทิธิซือ้หุน้
สำมญั 

: 100.00  บำท (หนึง่รอ้ยบำท)  (เวน้แตจ่ะมีกำรเปลีย่นแปลงภำยหลงัตำมเง่ือนไขกำรปรบั
สทิธิ) 

วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดง
สทิธิ 

: 3  กนัยำยน  2563 

วนัท่ีหมดอำยใุบส ำคญั
แสดงสทิธิ 

: 30  สงิหำคม  2568 

วนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิ
และระยะเวลำกำรใช้
สทิธิ 

: ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิสำมำรถใชส้ทิธิไดใ้นวนัท ำกำรสดุทำ้ยของเดือนกมุภำพนัธ ์ และ
สงิหำคม ของแตล่ะปี ตลอดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสทิธิ  โดยจะสำมำรถใชส้ทิธิครัง้แรก
ในวนัท ำกำรสดุทำ้ยของเดือนกมุภำพนัธ ์2566 ซึง่ตรงกบัวนัท่ี  28 กมุภำพนัธ ์2566  วนั
ใชส้ทิธิครัง้สดุทำ้ยคือวนัท่ี  29 สงิหำคม  2568 

ตลำดรองของใบส ำคญั
แสดงสทิธิ 

: บรษัิทจะน ำใบส ำคญัแสดงสทิธิไปจดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

ตลำดรองของหุน้สำมญั
ที่เกิดจำกกำรใชส้ทิธิ
แปลงสภำพ 

: บรษัิทจะน ำหุน้สำมญัที่เกิดจำกกำรใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ เขำ้จด
ทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

ผลกระทบที่จะมีตอ่ผูถื้อ
หุน้จำกกำรจดัสรร
หลกัทรพัยใ์นครัง้นี ้
 

: 
 

ผลกระทบตอ่ผูถื้อหุน้จึงสำมำรถแบง่ออกไดเ้ป็น 2 กรณี ดงัตอ่ไปนี ้
กรณีที่ 1  ผูถื้อหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิแปลงสภำพใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น
สำมญัของบรษัิทครัง้ที่ 2 ทัง้จ ำนวน  
กรณีที่ 2  บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผูถื้อหุน้เดิมเป็นผูใ้ชส้ิทธิแปลงสภำพใบส ำคญัแสดงสิทธิที่
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จะซือ้หุน้สำมญัของบรษัิทฯ ครัง้ที่ 2 ทัง้จ ำนวน 
 
1) ด้ำนกำรลดลงของสัดส่วนกำรถอืหุ้น Control Dilution 

สตูรกำรค ำนวณกำรลดลงของสดัสว่นกำรถือหุน้ = Qw / (Qo + Qw) 
กรณีที่  1           เทำ่กบัศนูย ์
กรณีที่  2           เทำ่กบัรอ้ยละ  3.85 
 

2)    ด้ำนกำรลดลงของรำคำ (Price Dilution) 
สตูรกำรค ำนวณกำรลดลงของรำคำ = (Po - Pn) / Po โดยที ่
Po  =   รำคำก่อนกำรเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิ  
            PavgQo/Qo  =  59.48  บำท 
Pavg=    รำคำถวัเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนกั 15 วนัท ำกำรก่อนวนัประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทเมื่อ

วันที่   23  มิถุนำยน 2563  (ระหว่ำงวันที่  1-22  มิถุนำยน 2563 ซึ่งเท่ำกับ 
59.48  บำท ตอ่หุน้)  

Pr    =   รำคำใชส้ทิธิของใบส ำคญัแสดงสทิธิ   100  บำท 
Qo   =  จ ำนวนหุน้ท่ีออกและเรยีกช ำระแลว้    
Qw  =   จ ำนวนหุน้ท่ีออกเพื่อรองรบักำรใชส้ทิธิแปลงสภำพ   
Pn =     รำคำภำยหลงักำรขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิ 
            (PavgQo+PrQw)/(Qo +Qw)   =  61.03  บำท 
 

ผลกระทบด้ำน Price Dilution 
กรณีที่ 1และกรณีที่ 2 ไม่มีผลกระทบเนื่องจำกรำคำภำยหลังกำรขำย

ใบส ำคญัแสดงสทิธิสงูกวำ่รำคำก่อนกำรเสนอขำย 
  

  

3)    ด้ำนกำรลดลงของส่วนแบ่งก ำไร (EPS Dilution) 
สตูรกำรค ำนวณกำรลดลงของสว่นแบง่ก ำไร = (EPSo - EPSn)/EPSo โดยที ่
EPSo = ก ำไรสทุธิ / Qo   = 2.8771 
EPSn = ก ำไรสทุธิ / (Qo + Qw) = 2.7664 
ผลกระทบด้ำน EPS Dilution 
กรณีที่ 1 และกรณีที่ 2      เทำ่กบัรอ้ยละ  3.85 
  

1.2 กำรใช้สิทธิและเงือ่นไขกำรใชส้ิทธิ 
 กำรใชส้ทิธิของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของบรษัิทเป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข
ดงันี ้
1.2.1 วนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิ และระยะเวลำกำรใชส้ทิธิ 
 กำรใชส้ทิธิ สำมำรถใชส้ทิธิไดใ้นวนัท ำกำรสดุทำ้ยของเดือนกมุภำพนัธ ์และเดือนสงิหำคม  ของแตล่ะปี  
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 กำรใชส้ทิธิครัง้แรกคือ วนัท ำกำรสดุทำ้ยของเดือนกมุภำพนัธ ์  2566  ซึง่ตรงกบัวนัท่ี 28 กมุภำพนัธ ์
2566 และวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิครัง้สดุทำ้ยและวนัครบก ำหนดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสทิธิคือวนัท่ี  29  
สงิหำคม   2568  และวนัหมดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสทิธิเป็นวนัที่ 30 สงิหำคม 2568  ทัง้นี ้ในกรณีที่วนัก ำหนด
สทิธิดงักลำ่วตรงกบัวนัหยดุท ำกำรของบรษัิท ใหเ้ลือ่นกำรใชส้ทิธิเป็นก่อนวนัหยดุท ำกำรนัน้  บรษัิทจะไมข่ยำย
อำยขุองใบส ำคญัแสดงสทิธิ และไมม่ีขอ้ก ำหนดเรยีกใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิใชส้ทิธิก่อนครบก ำหนด  

 ในกำรใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัของบรษัิท ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิสำมำรถใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัของบรษัิท
ไดต้ำมใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ถืออยูท่ัง้หมดหรอืบำงสว่นก็ได ้ ส  ำหรบัใบส ำคญัแสดงสทิธิที่เหลอืและไมใ่ชส้ทิธิ
ภำยในวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิครัง้สดุทำ้ย บรษัิทจะถือวำ่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิไมป่ระสงคจ์ะใชส้ทิธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ และใหถื้อวำ่ใบส ำคญัแสดงสทิธินัน้สิน้สภำพโดยไมม่ีกำรใชส้ทิธิ 

1.2.2 ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงกำรใชส้ทิธิ 

1. กำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัในแตล่ะครัง้ (ยกเวน้กำรใชส้ทิธิครัง้สดุทำ้ย) ผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิสำมำรถแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัของบรษัิทไดต้ำม    สถำนท่ีติดตอ่ที่ระบุ
ไวใ้นขอ้ 1.2.4  ตัง้แตเ่วลำ 9.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. ภำยในระยะเวลำ 5 วนัท ำกำรก่อนวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิ
แตล่ะครัง้ 
   ทัง้นีบ้รษัิทจะแจง้ขำ่วเก่ียวกบัระยะเวลำยื่นควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิอตัรำกำรใชส้ทิธิ รำคำกำรใช้
สทิธิ พรอ้มทัง้สถำนท่ีใชส้ทิธิผำ่นระบบเผยแพรข่อ้มลูของตลำดหลกัทรพัย ์  เพื่อแจง้ใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดง
สทิธิทรำบลว่งหนำ้ไมน่อ้ยกวำ่ 5 วนัท ำกำรก่อนระยะเวลำ ยื่นควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิแตล่ะครัง้ 

    2. กำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัครัง้สดุทำ้ย 
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิสำมำรถแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัของบรษัิทไดต้ำม   สถำนท่ี

ติดตอ่ที่ระบไุวใ้นขอ้ 1.2.4  ตัง้แตเ่วลำ 9.00 น. ถงึเวลำ 16.00 น. ภำยในระยะเวลำ 15  วนัก่อนวนัก ำหนดกำร
ใชส้ทิธิครัง้สดุทำ้ย 
 ทัง้นีบ้รษัิทจะแจง้ขำ่วเก่ียวกบัระยะเวลำยื่นควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ อตัรำกำรใชส้ทิธิรำคำ กำร
ใชส้ทิธิ สถำนท่ีใชส้ทิธิผำ่นระบบเผยแพรข่อ้มลูของตลำดหลกัทรพัย ์  พรอ้มทัง้จะสง่จดหมำยลงทะเบียนถงึผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิตำมรำยช่ือทีป่รำกฏในสมดุ ทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนพกักำร
โอนใบส ำคญัแสดงสทิธิครัง้สดุทำ้ย ภำยใน 21  วนัก่อนวนัครบก ำหนดกำรใชส้ทิธิครัง้สดุทำ้ยนอกจำกนี ้
บรษัิทจะปิดสมดุทะเบียนพกักำร โอนใบส ำคญัแสดงสทิธิ 21 วนักอ่นวนัครบก ำหนดกำรใชส้ทิธิครัง้สดุทำ้ย 
และตลำดหลกัทรพัยจ์ะท ำกำรขึน้เครือ่งหมำยหำ้มกำรซือ้ขำยชั่วครำว (SP) ลว่งหนำ้ 2 วนัท ำกำรก่อนวนัปิด
สมดุทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิ ในกรณีที่วนัปิดสมดุทะเบยีนดงักลำ่ว ตรงกบัวนัหยดุท ำกำรของ
บรษัิท ใหเ้ลือ่นเป็นวนัท ำกำรก่อนหนำ้วนัก ำหนดใชส้ทิธิครัง้สดุทำ้ยดงักลำ่ว  
 
1.2.3 นำยทะเบยีนของใบส ำคญัแสดงสทิธิ 
 บรษัิท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
 93  อำคำรตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 ถนนรชัดำภิเษก แขวงดินแดง  เขตดินแดง 
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 กรุงเทพมหำนคร  10400 
 โทรศพัท ์   0-2009-9000 
 โทรสำร     0-2009-9992 
 Website: http://www.tsd.co.th 
 นำยทะเบยีนของใบส ำคญัแสดงสทิธิจะรบัผิดชอบในกำรปิดสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ ซึง่
ในสมดุทะเบยีนจะประกอบดว้ย ช่ือเตม็ สญัชำติ และที่อยูข่องผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิและรำยละเอียดที่ศนูยร์บั
ฝำกหลกัทรพัยจ์ะก ำหนดในกรณีขอ้มลูไมต่รงกนั บรษัิทจะถือวำ่สมดุทะเบยีนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิเป็นขอ้มลู
ที่ถกูตอ้ง 
 ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิมีหนำ้ที่ในกำรแจง้แกไ้ข เปลีย่นแปลง ขอ้มลูตอ่นำยทะเบียน เพื่อด ำเนินกำร
แกไ้ขขอ้มลูไดอ้ยำ่งถกูตอ้ง   
 ทัง้นีบ้รษัิทขอสงวนสทิธิที่จะเปลีย่นแปลงนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิ  โดยจะท ำกำรแจง้ใหผู้ถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิทรำบลว่งหนำ้ไมน่อ้ยกวำ่ 14 วนั 
 
1.2.4 สถำนท่ีติดตอ่กำรใชส้ทิธิ 
 บรษัิท ศรสีวสัดิ ์คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 
 99/392 อำคำรศรสีวสัดิ ์ชัน้ 4,6  ซอยแจง้วฒันะ 10 แยก 3  ถ.แจง้วฒันะ 
  แขวงทุง่สองหอ้ง  เขตหลกัสี ่ กรุงเทพมหำนคร 10210  
 โทรศพัท ์ 0-2693-5555 
 โทรสำร   0-2573-1565 
 
1.2.5 ขัน้ตอนกำรใชส้ทิธิ 
 ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิที่มีควำมประสงคจ์ะใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัของบรษัิท  จะตอ้งปฏิบตัิตำมเง่ือนไข
และระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิตำมที่ระบใุนขอ้ 1.2.2  โดยน ำสง่เอกสำรหลกัฐำนดงัตอ่ไปนี ้
ใหแ้ก่บรษัิทตำมสถำนท่ีตดิตอ่ในกำรใชส้ทิธิที่ระบไุวใ้นขอ้ 1.2.4 
 (1)  แบบแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัที่ไดก้รอกขอ้ควำมถกูตอ้งชดัเจนและครบถว้นแลว้
ทกุรำยกำร ซึง่สำมำรถขอรบัแบบแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัไดท้ี่บรษัิท 
 (2)   ใบส ำคญัแสดงสทิธิซึง่ลงลำยมือช่ือผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิดำ้นหลงั  ตำมจ ำนวนที่ระบใุนแบบ
แจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัตำมขอ้ (1)  และในกรณีที่ใบส ำคญัแสดงสทิธิอยูใ่นระบบไรใ้บหุน้ 
(Scripless) ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิตอ้งแจง้ควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอถอนใบส ำคญัแสดงสทิธิหรอืเพื่อ 
ใหอ้อกใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิตำมทีต่ลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด โดยยื่นตอ่บรษัิทหลกัทรพัยท์ี่ท  ำหนำ้ที่เป็น
นำยหนำ้ซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ เพื่อบรษัิทหลกัทรพัยจ์ะไดด้  ำเนินกำรแจง้ศนูยร์บัฝำก
หลกัทรพัยเ์พื่อขอถอนใบส ำคญัแสดงสทิธิ ส ำหรบัน ำไปใชเ้ป็นหลกัฐำนประกอบกำรใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญักบั
บรษัิทตอ่ไป 
 (3)    เอกสำรกำรช ำระเงินคำ่หุน้ตำมจ ำนวนท่ีระบไุวใ้นแบบแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญั
โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิที่มคีวำมประสงคจ์ะใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัของบรษัิทจะตอ้งช ำระเงินคำ่หุน้ดว้ยกำร
โอนเงินเขำ้บญัชี  เช็ค แคชเชียรเ์ช็ค ดรำฟท ์หรอืตั๋วแลกเงินท่ีสำมำรถเรยีกเก็บไดใ้นเขตกรุงเทพมหำนครเทำ่นัน้  

http://www.tsd.co.th/
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โดยเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค ดรำฟทห์รอืตั๋วแลกเงินนัน้จะตอ้งลงวนัที่และสง่มอบใหบ้รษัิท 2 วนัท ำกำรก่อนวนั
ก ำหนดกำรใชส้ทิธิแตล่ะครัง้ และขีดครอ่มเฉพำะสั่งจ่ำย 
  “บญัชีจองซือ้หุน้เพิม่ทนุ บรษัิท ศรสีวสัดิ ์คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน)” 
  กรณีโอนเงินเขำ้บญัชี   
  ช่ือบญัชี “บญัชีจองซือ้หุน้เพ่ิมทนุ บรษัิท ศรสีวสัดิ ์คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน)”   

เลขที่บญัชี  925-3-50197-8 
  ประเภทบญัชี  กระเสรำยวนั 
  ธนำคำร กรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) สำขำเบลล ์แกรนด ์พระรำม 9 
 (4)     หลกัฐำนประกอบกำรจองซือ้ 

ก. บคุคลสญัชำติไทย ส ำเนำบตัรประชำชน หรอืบตัรขำ้รำชกำร หรอืบตัรพนกังำนรฐัวสิำหกิจที่
ยงัไมห่มดอำย ุ (ในกรณีบตัรขำ้รำชกำรและบตัรพนกังำนรฐัวิสำหกิจ ให้
แนบส ำเนำทะเบียนบำ้นดว้ย) พรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

ข. บคุคลตำ่งดำ้ว ส ำเนำหนงัสอืเดินทำงหรอืส ำเนำใบตำ่งดำ้ว ที่ยงัไมห่มดอำยพุรอ้มรบัรอง
ส ำเนำถกูตอ้ง 

ค. นิติบคุคลในประเทศ ส ำเนำหนงัสอืรบัรองที่ออกโดยกระทรวงพำณิชยท์ี่ออกไมเ่กิน 6 เดือน
ก่อนวนัใชส้ทิธิพรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  ำนำจลงนำม
พรอ้มกบัประทบัตรำบรษัิท (ถำ้มี) และแนบส ำเนำบตัรประชำชนพรอ้ม
รบัรองส ำเนำถกูตอ้งของผูม้ีอ  ำนำจลงนำม 

ง. นิติบคุคลตำ่งประเทศ ส ำเนำหนงัสอืจดัตัง้นิติบคุคล หรอืส ำเนำหนงัสอืรบัรองของนิติบคุคล 
พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  ำนำจลงนำมพรอ้มประทบัตรำ
บรษัิท (ถำ้มี) และแนบส ำเนำบตัรประชำชนหรอืส ำเนำหนงัสอืเดินทำง
หรอืส ำเนำใบตำ่งดำ้วที่ยงัไมห่มดอำยพุรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

 ทัง้นีเ้อกสำรทัง้หมดจะตอ้งไดร้บักำรรบัรองโดย Notary Public  
 (5)       ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบคำ่อำกรแสตมป์หรอืภำษีอื่นใด (ถำ้ม)ี ตำมบท 
บญัญตัิแหง่ประมวลรษัฎำกร หรอืขอ้บงัคบั หรอืกฎหมำยตำ่งๆทีใ่ชบ้งัคบัในกำรใชส้ทิธิ 
 
1.2.6   เง่ือนไขกำรใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ 
 (1) จ ำนวนหนว่ยของใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ขอใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัจะตอ้งเป็นจ ำนวนเตม็เทำ่นัน้  
โดยอตัรำกำรใชส้ทิธิ หนึง่หนว่ยของใบส ำคญัแสดงสทิธิเทำ่กบัหนึง่หุน้สำมญั เวน้แตจ่ะมีกำรปรบัสทิธิตำม           
ขอ้ 1.3 
 ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิจะตอ้งใชส้ทิธิในกำรซือ้หุน้สำมญัไมต่  ่ำกวำ่ 100 หุน้สำมญั  ยกเวน้กรณีที่
ใบส ำคญัแสดงสทิธิดงักลำ่วมีเศษหรอืเป็นกรณีกำรใชส้ทิธิครัง้สดุทำ้ย  อยำ่งไรก็ตำม ในกรณีทีผู่ถื้อใบส ำคญั
แสดงสทิธิที่มีสทิธิในกำรซือ้หุน้ต ่ำกวำ่ 100  หุน้สำมญั จะตอ้งใชส้ทิธิในกำรซือ้หุน้สำมญัในครัง้เดยีวทัง้จ ำนวน 
 (2)  จ ำนวนหุน้สำมญัที่ออกใหเ้มื่อมกีำรใชส้ทิธิจะค ำนวณโดยกำรน ำจ ำนวนเงินในกำรใชส้ทิธิ ซึง่
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิไดช้ ำระตำมทีก่ลำ่วขำ้งตน้  หำรดว้ยรำคำใชส้ทิธิในขณะที่มีกำรใชส้ทิธินัน้  โดยบรษัิท
จะออกหุน้สำมญัเป็นจ ำนวนเต็มไมเ่กินจ ำนวนหนว่ยของใบส ำคญัแสดงสทิธิคณูดว้ยอตัรำกำรใชส้ทิธิ  หำกมี
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กำรปรบัรำคำใชส้ทิธิ และ/หรอื อตัรำกำรใชส้ทิธิแลว้  ท ำใหม้ีเศษเหลอือยูจ่ำกกำรค ำนวณดงักลำ่ว  บรษัิทจะไม่
น ำเศษดงักลำ่วมำค ำนวณ และจะช ำระเงินท่ีเหลอืจำกกำรใชส้ทิธิดงักลำ่วคืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิทำง
ไปรษณียล์งทะเบยีนภำยใน 14 วนั นบัจำกวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิในแตล่ะครัง้โดยไมม่ดีอกเบีย้  
 (3) หำกบรษัิทไดร้บัหลกัฐำนใบส ำคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ หรอื จ ำนวนเงิน
ที่บรษัิทไดร้บัช ำระไมค่รบตำมจ ำนวนที่ระบไุวใ้น แบบแสดงควำมจ ำนงกำรใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญั หรอืบรษัิท
ตรวจสอบไดว้ำ่ขอ้ควำมที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิกรอกลงในแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญันัน้
ไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้ง  ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิจะตอ้งท ำกำรแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภำยในระยะเวลำแจง้ควำม
จ ำนงในกำรใชส้ทิธิในแตล่ะครัง้  หำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิไมท่ ำกำรแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภำยในระยะเวลำ
ดงักลำ่ว  บรษัิทจะถือวำ่กำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิในครัง้นัน้สิน้สภำพลงโดยไมม่ีกำรใชส้ทิธิ และบรษัิท
จะจดัสง่เงินท่ีไดร้บัและใบส ำคญัแสดงสทิธิคืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิทำงไปรษณียล์งทะเบยีนภำยใน 14 
วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิในแตล่ะครัง้ โดยไมม่ดีอกเบีย้ไมว่ำ่กรณีใดๆ 
 ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิช ำระจ ำนวนเงินในกำรใชส้ทิธิไมค่รบถว้น บรษัิทมีสทิธิแตเ่พียง        
ผูเ้ดียวทีจ่ะด ำเนินกำรประกำรใดประกำรหนึง่ตอ่ไปนี ้

ก. ถือวำ่กำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิในครัง้นัน้สิน้สภำพลงโดยไมม่ีกำรใชส้ทิธิ หรอื 
ข. ถือวำ่จ ำนวนหุน้สำมญัทีจ่องซือ้มีจ ำนวนเทำ่กบัจ ำนวนท่ีไดร้บัตำมจ ำนวนเงินในกำรใช้

สทิธิ  ซึง่บรษัิทไดร้บัช ำระไวจ้รงิตำมรำคำใชส้ทิธิในขญะนัน้  หรอื 
ค. ใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ ช ำระเงินเพิม่เตมิตำมจ ำนวนที่ประสงคจ์ะใชส้ทิธิใหค้รบถว้น

ภำยในระยะเวลำแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิในครัง้นัน้  หำกบรษัิทไมไ่ดร้บัเงินครบตำม
จ ำนวนในกำรใชส้ทิธิภำยในระยะเวลำดงักลำ่ว  บรษัิทจะถือวำ่กำรแจง้ควำมจ ำนงในกำร
ใชส้ทิธิในครัง้นัน้สิน้สภำพลงโดยไมม่ีกำรใชส้ทิธิ 
หมำยเหต ุ: ในกำรใชส้ทิธิครัง้สดุทำ้ย  บรษัิทจะด ำเนินกำรตำมขอ้ ข.  

 ในกรณีตำมขอ้ ก. และ ขอ้ ค. บรษัิทจะสง่เงินท่ีไดร้บัคืนเป็นเช็คระบช่ืุอขีดครอ่มเฉพำะ และใบส ำคญั
แสดงสทิธิซึง่บรษัิทถือวำ่ไมม่ีกำรใชส้ทิธิดงักล่ำวคืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิภำยใน 14  วนั ทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียน นบัจำกวนัถดัจำกวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิแตล่ะครัง้  พรอ้มเงินสว่นท่ีเหลอื (ถำ้ม)ี โดยไมม่ีดอกเบีย้ 
อยำ่งไรก็ดี ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ยงัไมม่ีกำรใชส้ทิธิดงักลำ่วยงัมผีลใชส้ทิธิตอ่ไปจนถึงวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิครัง้
สดุทำ้ย 
 (4) เมื่อผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ประสงคจ์ะใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัไดป้ฏิบตัิตำมเง่ือนไขกำรแจง้
ควำมจ ำนงกำรใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญั  กลำ่วคือ ไดส้ง่มอบทัง้ใบส ำคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ 
แบบแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญั และช ำระเงินคำ่จองหุน้สำมญัถกูตอ้งครบถว้นแลว้  ผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิจะไมส่ำมำรถเพิกถอนกำรใชส้ทิธิได ้
 (5) เมื่อพน้วนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิครัง้สดุทำ้ยแลว้  ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิยงัมิไดป้ฏิบตัิตำม
เง่ือนไขของกำรใชส้ทิธิที่ก ำหนดไวอ้ยำ่งครบถว้น  ใหถื้อวำ่ใบส ำคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ
นัน้ๆ สิน้สภำพลง โดยไมม่ีกำรใชส้ทิธิ และผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิจะใชส้ทิธิ
ไมไ่ดอ้ีกเมื่อพน้วนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิครัง้สดุทำ้ย 
 (6) ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ สง่มอบใบส ำคญัแสดงสทิธิเป็นจ ำนวนมำกกวำ่จ ำนวนที่
ประสงคจ์ะใชส้ทิธิ บรษัิทจะสง่ใบส ำคญัแสดงสทิธิใบใหม ่ โดยระบจุ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธิทีเ่หลอืใหแ้ก่ผูถื้อ
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ใบส ำคญัแสดงสทิธิดงักลำ่วทำงไปรษณียล์งทะเบยีน ภำยใน 14 วนันบัจำกวนัใชส้ทิธิครัง้นัน้ๆ และจะยกเลกิ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิใบเกำ่ 
 (7) ในกรณีที่หุน้สำมญัที่ส  ำรองไวเ้พือ่รองรบักำรใชส้ทิธิไมเ่พยีงพอ  บรษัิทจะด ำเนินกำรชดใช้
คำ่เสยีหำยทีเ่กิดขึน้  ใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ไมส่ำมำรถใชส้ทิธิไดต้ำมขอ้ 
1.4  อยำ่งไรก็ตำม บรษัิทจะไมช่ดใชค้ำ่เสยีหำยใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิที่
ไมส่ำมำรถใชส้ทิธิได ้ ถงึแมว้ำ่จะมีหุน้สำมญัเพียงพอในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบส ำคญั
แสดงสทิธิเป็นบคุคลตำ่งดำ้วหรอืนิติบคุคลตำ่งประเทศที่ไมส่ำมำรถใชส้ทิธิได ้ เพรำะอำจท ำใหส้ดัสว่นกำรถือหุน้
ของคนตำ่งดำ้วเกินกวำ่สดัสว่นท่ีระบไุวใ้นขอ้บงัคบัของบรษัิท และ/หรอื ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิไม่
สำมำรถใชส้ทิธิไดเ้พรำะจะท ำใหถื้อหุน้เกินสดัสว่นเกินกวำ่ทีก่ฎหมำยก ำหนด 
 (8) กำรใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัดงักลำ่วจะสมบรูณก็์ตอ่เมื่อ บรษัิทสำมำรถเรยีกเก็บเงินจ ำนวน
ดงักลำ่วแลว้เทำ่นัน้ หำกไมส่ำมำรถเรยีกเก็บเงินไดไ้มว่ำ่ดว้ยเหตใุดผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบ  
ใหถื้อวำ่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิแสดงเจตนำยกเลกิ  และบรษัิทตกลงใหถื้อเป็นกำรยกเลกิกำรขอใชส้ทิธิในครัง้
นัน้  แตไ่มเ่ป็นกำรตดัสทิธิทีจ่ะใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัในครัง้ตอ่ไป  เวน้แตเ่ป็นกำรยกเลกิกำรใชส้ทิธิในครัง้สดุทำ้ย
ใหถื้อวำ่หมดสทิธิที่จะซือ้หุน้สำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิดงักลำ่วอีกตอ่ไป 
 (9) บรษัิทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลีย่นแปลงทนุช ำระแลว้ของบรษัิท ตอ่กระทรวงพำณิชยต์ำม
จ ำนวนหุน้สำมญัที่ออกใหมต่ำมกำรใชส้ทิธิภำยใน 14 วนันบัแตว่นัใชส้ทิธิในแตล่ะครัง้ และจะด ำเนินกำรจด
ทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ไดใ้ชส้ทิธินัน้ เป็นผูถื้อหุน้สำมญัของบรษัิทในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ตำม
จ ำนวนหุน้สำมญัที่ใชส้ทิธิในครัง้นัน้ 
 ทัง้นี ้ บรษัิทจะด ำเนินกำรจดทะเบียนหุน้สำมญัที่เกิดจำกกำรใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ กบัตลำด
หลกัทรพัยภ์ำยใน 30 วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิในแตล่ะครัง้    
 
1.3 เงือ่นไขกำรปรับสิทธิใบส ำคัญแสดงสทิธิ 
 บรษัิทจะด ำเนินกำรปรบัรำคำกำรใชส้ทิธิ และอตัรำกำรใชส้ทิธิ  ตลอดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสทิธิเพื่อ
รกัษำผลประโยชน ์ ผลตอบแทนใดๆ ที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิจะไดร้บัไมใ่หด้อ้ยไปกวำ่ เดิมในกรณีทีม่ี
เหตกุำรณด์งัตอ่ไปนี ้
 

ก. เมื่อบรษัิทเปลีย่นแปลงมลูคำ่ที่ตรำไวข้องหุน้สำมญัของบรษัิท  อนัเป็นผลมำจำกกำรรวมหรอืกำร
แบง่แยกหุน้  ซึง่กำรเปลีย่นรำคำใชส้ทิธิและอตัรำกำรใชส้ทิธิจะมีผลบงัคบัเมื่อมลูคำ่ทีต่รำไวม้ีผล
บงัคบัใชต้ำมที่เผยแพรผ่ำ่นระบบเผยแพรข่อ้มลูทำงสือ่อิเลก็ทรอนิคสข์องตลำดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทย 

รำคำใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรค ำนวณดงันี ้
  Price 1 = Price 0 x Par 1 
             Par 0 
 อตัรำกำรใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้
  Ratio 1 = Ratio 0 x Par 0 
              Par 1 
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 โดยที่   Price 1 คือ รำคำใชส้ทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
  Price 0 คือ รำคำใชส้ทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
  Ratio 1 คือ อตัรำกำรใชส้ทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
  Ratio 0 คือ อตัรำกำรใชส้ทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
  Par 1 คือ มลูคำ่ที่ตรำไวข้องหุน้สำมญัหลงักำรเปลีย่นแปลง 
  Par 0 คือ มลูคำ่ที่ตรำไวข้องหุน้สำมญัก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
 

ข. เมื่อบรษัิทเสนอขำยหุน้สำมญัที่ออกใหมใ่หแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรอื ประชำชน และ/หรอื บคุคล
ในวงจ ำกดั โดยรำคำสทุธิตอ่หุน้สำมญัที่ออกใหมต่ ่ำกวำ่รอ้ยละ 90 ของ รำคำตลำดของหุน้
สำมญัของบรษัิท  ซึง่กำรเปลีย่นแปลงรำคำใชส้ทิธิและอตัรำกำรใชส้ทิธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่
วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สำมญัจะไมไ่ดร้บัสทิธิในกำรจองซือ้หุน้สำมญัที่ออกใหม ่ หรอืวนัแรกที่ตลำด
หลกัทรพัยข์ึน้เครือ่งหมำย XR ส ำหรบักรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดมิ และ/หรอื วนัแรก
ของกำรเสนอขำยหุน้สำมญัที่ออกใหมใ่หแ้ก่ประชำชน และ/หรอื บคุคลในวงจ ำกดั    แลว้แตก่รณี 

“รำคำสทุธิตอ่หุน้ของหุน้สำมญัทีอ่อกใหม”่ ค ำนวณไดจ้ำกจ ำนวนเงินทัง้สิน้ท่ีบรษัิทจะไดร้บัจำก
กำรเสนอขำยหุน้สำมญัที่ออกใหม ่  หกัดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยที่เกิดขึน้จำกกำรออกหุน้สำมญันัน้ หำรดว้ย
จ ำนวนหุน้สำมญัที่ออกใหมท่ัง้หมด 

“รำคำตลำดของหุน้สำมญัของบรษัิท” หมำยถึงมลูคำ่กำรซือ้ขำยหุน้สำมญัของบรษัิท หำรดว้ย
จ ำนวนหุน้สำมญัของบรษัิทท่ีมกีำรซือ้ขำยทัง้หมดในตลำดหลกัทรพัย ์ ในระหวำ่ง 15 วนัท ำกำร 
(วนัท่ีหุน้สำมญัของบรษัิทมีกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัย)์   ติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ 
ในกรณีทีไมส่ำมำรถหำ “รำคำตลำดหุน้สำมญัของบรษัิท” ไดเ้นื่องจำกไมม่ีกำรซือ้ขำยในชว่งเวลำ
ดงักลำ่ว  บรษัิทจะด ำเนินกำรก ำหนดรำคำยตุิธรรมเพื่อใชใ้นกำรค ำนวณแทน 

“วนัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ” หมำยถงึ วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สำมญัจะไมไ่ดร้บัสทิธิในกำรจองซือ้หุน้สำมญั
ที่ออกใหม ่ หรอืวนัแรกที่ตลำดหลกัทรพัยข์ึน้เครือ่งหมำย XR ส ำหรบักรณี ที่เป็นกำรเสนอขำย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรอื วนัแรกของกำรเสนอขำยหุน้สำมญัที่ออกใหมใ่หแ้ก่ประชำชน และ/
หรอื บคุคลในวงจ ำกดั แลว้แตก่รณี 

อนึง่ในกรณีทีม่ีกำรเสนอขำยหุน้สำมญัที่ออกใหมพ่รอ้มกนัมำกกวำ่ 1 รำคำเสนอขำย ในเง่ือนไขที่
ตอ้งจองซือ้ดว้ยกนั ใหน้ ำรำคำเสนอขำยทกุรำคำมำค ำนวณรำคำสทุธิตอ่หุน้ท่ีออกใหม ่ แตใ่น
กรณีที่กำรเสนอขำยดงักลำ่วไมอ่ยูภ่ำยใตเ้ง่ือนไขที่จะตอ้งจองซือ้ดว้ยกนั ใหน้ ำเฉพำะจ ำนวนหุน้
และรำคำเสนอขำยทีต่  ่ำกวำ่รอ้ยละ 90 ของ “รำคำตลำดของหุน้สำมญัของบรษัิท” มำค ำนวณ
กำรเปลีย่นแปลงเทำ่นัน้ 
 รำคำใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรค ำนวณดงันี ้
  Price 1 = Price 0 x [(A x MP) + BX] 
           [MP (A + B)] 
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อตัรำกำรใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้

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

 โดยที ่ Price 1 คือ รำคำใชส้ทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
  Price 0 คือ รำคำใชส้ทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
  Ratio 1 คือ อตัรำกำรใชส้ทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
  Ratio 0 คือ อตัรำกำรใชส้ทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

MP คือ รำคำตลำดของหุน้สำมญัของบรษัิทตำมรำยละเอียดที่ก ำหนด 
ในขอ้ ข. 

A คือ จ ำนวนหุน้สำมญัที่ไดเ้รยีกช ำระเต็มมลูคำ่แลว้ ณ วนัก่อนวนั 
ปิดสมดุทะเบยีนผูถื้อหุน้เพื่อกำรจองซือ้หุน้สำมญัที่ออกใหม ่
และ/หรอื วนัก่อนวนัแรกของกำรเสนอขำยหุน้สำมญัที่ออกใหม่
แก่ประชำชน และ/หรอื บคุคลในวงจ ำกดั แลว้แตก่รณี 

B คือ จ ำนวนหุน้สำมญัที่ออกใหมจ่ำกกำรเสนอขำยแก่ผูถื้อหุน้เดมิ  
  และ/หรอื เสนอขำยแก่ประชำชน และ/หรอื บคุคลในวงจ ำกดั 
BX คือ จ ำนวนเงินท่ีจะไดร้บัทัง้สิน้ หลงัหกัคำ่ใชจ้่ำย (ถำ้มี) จำกกำร 

ออกหุน้สำมญัที่ออกใหม ่ ทัง้ในกรณีกำรเสนอขำยแก่ผูถื้อหุน้
เดิม และ/หรอื เสนอขำยแก่ประชำชน และ/หรอื บคุคลใน
วงจ ำกดั 
 

ค. เมื่อบรษัิทเสนอขำยหลกัทรพัยอ์อกใหมใ่ดๆ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรอื ประชำชน และ/หรอื 
บคุคลในวงจ ำกดั โดยหลกัทรพัยน์ัน้ใหส้ทิธิแก่ผูถื้อหลกัทรพัยใ์นกำรใชส้ทิธิแปลงสภำพ หรอื
เปลีย่นเป็นหุน้สำมญัได ้ หรอืใหส้ทิธิในกำรซือ้หุน้สำมญัของบรษัิท เช่น หุน้กูแ้ปลงสภำพ หรอื
ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สำมญั โดยที่รำคำสทุธิตอ่หุน้สำมญัที่ออกใหมท่ี่ออกเพื่อรองรบั
สทิธิดงักลำ่วต ่ำกวำ่รอ้ยละ 90 ของ “รำคำตลำดของหุน้สำมญัของบรษัิท” ซึง่กำรเปลีย่นแปลง
รำคำใชส้ทิธิและอตัรำกำรใชส้ทิธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แตว่นัแรกทีผู่ซ้ือ้หุน้สำมญัจะไม่ไดร้บัสทิธิ
ในกำรจองซือ้หลกัทรพัยท์ี่ออกใหมใ่ดๆ หรอืวนัแรกที่ตลำดหลกัทรพัยข์ึน้เครือ่งหมำย XR ส ำหรบั
กรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และหรอื วนัแรกที่เสนอขำยหลกัทรพัยอ์อกใหมใ่ดๆ 
ขำ้งตน้ท่ีมีสทิธิแปลงสภำพ หรอืเปลีย่นเป็นหุน้สำมญัได ้ หรอืใหส้ทิธิในกำรซือ้หุน้สำมญัแก่
ประชำชน และ/หรอิ บคุคลในวงจ ำกดั 
 
“รำคำสทุธิตอ่หุน้ของหุน้สำมญัทีอ่อกใหม”่ ค ำนวณไดจ้ำกจ ำนวนเงินทัง้สิน้ท่ีบรษัิทจะไดร้บัจำก
กำรเสนอขำยหลกัทรพัยท์ี่ออกใหมใ่ดๆ ที่มีสทิธิแปลงสภำพ หรอืเปลีย่นเป็นหุน้สำมญัหกัดว้ย
คำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กิดขึน้จำกกำรออกหลกัทรพัยน์ัน้รวมกบัเงินท่ีจะไดร้บัจำกกำรใชส้ทิธิที่จะซือ้หุน้นัน้
หำรดว้ย จ ำนวนหุน้ทัง้สิน้ท่ีตอ้งออกเพื่อรองรบักำรใชส้ทิธินัน้ 
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“วนัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ” หมำยถงึ วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สำมญัจะไมไ่ดร้บัสทิธิในกำรจองซือ้หลกัทรพัย์
ที่ออกใหมใ่ดๆ ที่ใหส้ทิธิแปลงสภำพ และ/หรอื เปลีย่นเป็นหุน้สำมญัไดส้  ำหรบักรณีที่เป็นกำร
เสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรอื วนัแรกของกำรเสนอขำยหลกัทรพัยอ์อกใหมใ่ดๆ ที่ใหส้ทิธิที่
จะแปลงสภำพ และ/หรอื เปลีย่นเป็นหุน้สำมญัได ้ ส ำหรบักรณีเสนอขำยแก่ประชำชน และ/หรอื 
บคุคลในวงจ ำกดั 
 รำคำใชส้ทิธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้
  Price 1 = Price 0 x [(A x MP) + BX] 
               [MP (A+B)] 
 อตัรำกำรใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้
  Ratio 1 = Ratio 0 x [ MP (A+B)] 
        [(A x MP) + BX] 
 โดยที ่ Price 1 คือ รำคำใชส้ทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
  Price 0 คือ รำคำใชส้ทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
  Ratio 1 คือ อตัรำกำรใชส้ทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
  Ratio 0 คือ อตัรำกำรใชส้ทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

MP คือ รำคำตลำดของหุน้สำมญัของบรษัิทตำมรำยละเอียดที่ก ำหนด 
ในขอ้ ข. 

A คือ จ ำนวนหุน้สำมญัที่ไดเ้รยีกช ำระเต็มมลูคำ่แลว้ ณ วนัก่อนวนั 
ปิดสมดุทะเบยีนผูถื้อหุน้เพื่อกำรจองซือ้หลกัทรพัยท์ี่ออกใหมท่ี่
มีสทิธิที่จะแปลงสภำพ หรอืเปลีย่นเป็นหุน้สำมญัไดห้รอืใหส้ทิธิ
ในกำรซือ้หุน้สำมญั และ/หรอื วนัก่อนวนัแรกของกำรเสนอขำย
หลกัทรพัยท์ี่ออกใหมท่ีม่ีสทิธิที่จะแปลงสภำพ หรอืเปลีย่นเป็น
หุน้สำมญัไดห้รอืใหส้ทิธิในกำรซือ้หุน้สำมญัแก่ประชำชน และ/
หรอื บคุคลในวงจ ำกดั แลว้แตก่รณี 

B คือ จ ำนวนหุน้สำมญัที่ออกใหมเ่พื่อรองรบักำรใชส้ทิธิของ 
หลกัทรพัย ์ใดๆ ที่มีสทิธิที่จะแปลงสภำพหรอืเปลีย่นเป็นหุน้ 
สำมญัไดห้รอืใหส้ทิธิในกำรซือ้หุน้สำมญัตำมที่เสนอขำยใหแ้ก ่
ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรอื เสนอขำยแก่ประชำชน และ/หรอื บคุคล
ในวงจ ำกดั 

BX คือ จ ำนวนเงินท่ีจะไดร้บัทัง้สิน้ หลงัหกัคำ่ใชจ้่ำย (ถำ้มี) จำกกำร 
ออกหลกัทรพัยใ์ดๆ ที่มีสทิธิที่จะแปลงสภำพ หรอืเปลีย่นเป็นหุน้
สำมญัได ้ หรอืใหส้ทิธิในกำรจองซือ้หุน้สำมญัส ำหรบักำรเสนอ
ขำยแก่ผูถื้อหุน้เดมิ และ/หรอื เสนอขำยแก่ประชำชน และ/หรอื 
บคุคลในวงจ ำกดั รวมกบัเงินที่จะไดร้บัจำกกำรใชส้ทิธิซือ้หุน้
สำมญั 
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ง. เมื่อบรษัิทจ่ำยเงินปันผลทัง้หมดหรอืบำงสว่นเป็นหุน้สำมญัใหแ้กผู่ถื้อหุน้สำมญัของบรษัิท ซึง่กำร
เปลีย่นแปลงรำคำใชส้ทิธิและอตัรำกำรใชส้ทิธิจะมีผลบงัคบัทนัที ตัง้แตว่นัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สำมญัจะ
ไมม่ีสทิธิรบัหุน้ปันผล หรอืวนัแรกที่ตลำดหลกัทรพัยข์ึน้เครือ่งหมำย XD 

รำคำใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้
 Price1 = Price 0 x A   
       [A+B] 
อตัรำกำรใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้
 Ratio 1 = Ratio 0 x [A + B] 
              A 
โดยที ่ Price 1 คือ รำคำใชส้ทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 

  Price 0 คือ รำคำใชส้ทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
  Ratio 1 คือ อตัรำกำรใชส้ทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
  Ratio 0 คือ อตัรำกำรใชส้ทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

 A คือ จ ำนวนหุน้สำมญัที่ไดเ้รยีกช ำระเต็มมลูคำ่แลว้ ณ วนัก่อนวนัปิด 
   สมดุทะเบียนผูถื้อหุน้เพื่อสทิธิในกำรรบัหุน้ปันผล 
 B คือ จ ำนวนหุน้สำมญัที่ออกใหมใ่นรูปแบบของหุน้ปันผล 
 

   จ.   เมื่อบรษัิทจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินเกินกวำ่อตัรำรอ้ยละ 90 ของก ำไรสทุธิหลงัหกัภำษีเงินไดข้อง
บรษัิท โดยจะพิจำรณำจำกงบกำรเงินเฉพำะของบรษัิท ตลอดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสทิธิ กำร
เปลีย่นแปลงรำคำใชส้ทิธิและอตัรำกำรใชส้ทิธิจะมีผลบงัคบัทนัที ตัง้แตว่นัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สำมญัจะ
ไมม่ีสทิธิรบัเงินปันผล หรอืวนัแรกที่ตลำดหลกัทรพัยข์ึน้เครือ่งหมำย XD 

 ทัง้นีอ้ตัรำรอ้ยละของเงินปันผลที่จ่ำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ค ำนวณโดยน ำเงินปันผลที่จำ่ยออกจรงิจำกผล
ประกอบกำรในแตล่ะรอบระยะเวลำบญัชี  หำรดว้ยก ำไรสทุธิหลงัหกัภำษีเงินไดข้องผลกำร
ด ำเนินงำนของรอบระยะบญัชีเดยีวกนั โดยทีเ่งินปันผลที่จ่ำยออกจรงิดงักลำ่วใหร้วมถึงเงินปันผล
ที่จ่ำยระหวำ่งกำลในแตล่ะรอบบญัชีดงักลำ่วดว้ย 

    รำคำใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้
   Price 1 = Price 0 x [MP –(D-R)] 
      MP 
  อตัรำกำรใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้
   Ratio 1 = Ratio 0 x MP 
     [MP- (D-R)] 

โดยที ่ Price 1 คือ รำคำใชส้ทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
  Price 0 คือ รำคำใชส้ทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
  Ratio 1 คือ อตัรำกำรใชส้ทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
  Ratio 0 คือ อตัรำกำรใชส้ทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
  MP คือ รำคำตลำดของหุน้สำมญัของบรษัิทตำมรำยละเอียดที่ก ำหนด 
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    ในขอ้ ข. 
  D คือ เงินปันผลตอ่หุน้ท่ีจ่ำยจรงิแก่ผ็ถือหุน้ 
  R คือ เงินปันผลตอ่หุน้ท่ีจ่ำยหำกน ำก ำไรสทุธิหลงัหกัภำษีเงินไดใ้น 
    อตัรำรอ้ยละ 90 มำค ำนวณจำกจ ำนวนหุน้ทัง้หมดทีม่ีสทิธิไดร้บั 
    เงินปันผล 

ฉ.   ในกรณีที่มีเหตกุำรณใ์ดๆ อนัท ำใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชนอ์นัพึงได ้
 โดยที่เหตุกำรณ์นั้นๆ ไม่ได้ก ำหนดอยู่ในข้อ ก.-ข้อ จ.  ให้บริษัทพิจำรณำเพื่อก ำหนดกำร
 เปลีย่นแปลงรำคำใชส้ทิธิ สิทธิ และ/หรอื อตัรำกำรใชส้ิทธิใหม่อย่ำงเป็นธรรมโดยไม่ท ำใหส้ิทธิ
 ของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิดอ้ยไปกวำ่เดิม  ทัง้นีใ้หถื้อวำ่ผลกำรพิจำรณำนัน้เป็นท่ีสดุ 
ช.      กำรค ำนวณเปลีย่นแปลงรำคำใชส้ทิธิและอตัรำกำรใชส้ทิธิตำมขอ้ ก. – ขอ้ ฉ. เป็นอิสระตอ่กนั
 และจะค ำนวณกำรเปลีย่นแปลงตำมล ำดบัเหตกุำรณท์ีเ่กิดขึน้ก่อนหลงัของกำรเปรยีบเทียบกบั 
 รำคำตลำดของหุน้สำมญัของบรษัิท ส ำหรบักรณีที่เหตกุำรณต์ำ่งๆ เกิดขึน้พรอ้มกนัใหค้  ำนวณ
 กำรเปลีย่นแปลงเรยีงล ำดบัดงัตอ่ไปนี ้ คือ ขอ้ ก.-›ขอ้.จ.-›ขอ้ ง.-›ขอ้ ข.-›ขอ้ ค.-›ขอ้.ฉ. โดยใน
 แตล่  ำดบัครัง้ที่ค  ำนวณกำรเปลีย่นแปลงใหค้งสภำพของรำคำกำรใชส้ทิธิและอตัรำกำรใชส้ทิธิ 
           เป็นทศนิยม 3 ต ำแหนง่ 
ฌ. กำรเปลีย่นแปลงรำคำใชส้ทิธิและอตัรำกำรใชส้ทิธิตำมเง่ือนไขที่ก ำหนดขำ้งตน้  บรษัิทจะ
 ด ำเนินกำรแจง้ผลกำรเปลีย่นแปลง  โดยบอกถงึรำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณและเหตผุลที่ตอ้งมี
 กำรเปลีย่นแปลงดงักลำ่วไปยงั ตลำดหลกัทรพัยแ์ละส ำนกังำน ก.ล.ต. เพื่อแจง้รำคำใชส้ทิธิ
 และอตัรำกำรใชส้ทิธิทีก่  ำหนดขึน้มำใหม ่  รวมทัง้วนัท่ีรำคำใชส้ทิธิและอตัรำกำรใชส้ทิธิใหมม่ี
 ผลใชบ้งัคบั พรอ้มแจง้ใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิทรำบโดยไมช่กัชำ้ ผำ่นระบบเผยแพรข่อ้มลู 

ของตลำดหลกัทรพัย ์ ในวนัเดียวกบัวนัท่ีเกิดเหตกุำรณห์รอืก่อน 9.00 น. ของวนัท่ีอตัรำและ
รำคำใชส้ทิธิมีผลบงัคบั 

 
1.4        กำรชดใช้ค่ำเสียหำย กรณีที่บริษัทไม่สำมำรถจัดให้มีหุน้เพือ่รองรับกำรใช้สทิธิ 
  บรษัิทจะชดเชยคำ่เสยีหำยใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิตำมรำยละเอียดดงันี ้

1. บรษัิทจะชดใชค้ำ่เสยีหำยใหเ้ฉพำะผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ที่มำแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิในวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิแตล่ะครัง้  ซึง่บรษัิทไมส่ำมำรถจดัใหหุ้น้สำมญัเพื่อ
รองรบักำรใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิไดอ้ยำ่งเพยีงพอ 

2.  กำรชดใชค้ำ่เสยีหำยตำมขอ้  1. บรษัิทจะช ำระเป็นเช็คระบช่ืุอขีดครอ่มเฉพำะสั่งจำ่ย  จดัสง่
ใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิทำงไปรษณียล์งทะเบียนภำยใน 14  วนัท ำกำรนบัจำกวนัท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ
มำแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิโดยไมม่ีดอกเบีย้ 

3. กำรค ำนวณคำ่เสยีหำยที่บรษัิทจะชดใชใ้หผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิตำม 1. มีสตูรกำรค ำนวณ
ดงันี ้

  คำ่เสยีหำยตอ่ใบส ำคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย เทำ่กบั B x [MP – EP] 
  โดยที ่ B คือ จ ำนวนหุน้สำมญัที่ไมส่ำมำรถจดัใหม้ีและ/หรอืเพิ่มขึน้ 
     ได ้ตำมอตัรำกำรใชส้ทิธิทีเ่ปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้ตอ่ 1 หนว่ย 
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   MP คือ รำคำปิดของหุน้สำมญัของบรษัิทในวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิในแต่ 
     ละครัง้ซึง่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิมำแจง้ควำมจ ำนงกำรใชส้ทิธิ 
   EP คือ รำคำกำรใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ หรอืรำคำกำรใชส้ทิธิ 
      ตำมเง่ือนไขกำรปรบัสทิธิหำกมกีำรปรบัรำคำกำรใชส้ทิธิ และ/ 
     หรอื อตัรำกำรใชส้ทิธิ 
4. กำรชดใชค้ำ่เสยีหำยตำมขอ้นีใ้หถื้อเป็นสิน้สดุ 
ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิเป็นบคุคลตำ่งดำ้วหรอืนิติบคุคลตำ่งประเทศที่ไมส่ำมำรถใชส้ทิธิได ้

เพรำะอำจท ำใหส้ดัสว่นกำรถือหุน้ของคนตำ่งดำ้วเกินกวำ่สดัสว่นที่ระบไุวใ้นขอ้บงัคบัของบรษัิท บรษัิทมีสทิธิ
ปฏิเสธกำรใชส้ทิธิ และจะไมช่ดใชค้ำ่เสยีหำยหรอืด ำเนินกำรอื่นใดใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิทีม่ีสญัชำตติำ่ง
ดำ้ว และผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิสญัชำตติำ่งดำ้ว ไมม่ีสทิธิเรยีกรอ้งคำ่เสยีหำยหรอืเรยีกรอ้งใหบ้รษัิทชดใชใ้ดๆ
ทัง้สิน้ 

 
1.5 สถำนะของใบส ำคัญแสดงสทิธิที่อยูร่ะหว่ำงวนัที่ผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสทิธิแสดงควำมจ ำนงใช้ 
             สิทธิ 
              สถำนะของใบส ำคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ ที่อยูร่ะหวำ่งวนัท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สทิธิแสดงควำมจ ำนงใชส้ทิธิ  และวนัก่อนวนัท่ีกระทรวงพำณิชยจ์ะรบัจดทะเบียนเพิม่ทนุช ำระแลว้ อนั
เนื่องมำจำกกำรใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิจะมีสถำนภำพและสทิธิ เช่นเดยีวกบัใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ยงั
ไมไ่ดแ้จง้ควำมจ ำนงใชส้ทิธิ  และสถำนภำพจะสิน้สดุลง ในวนัท่ีกระทรวงพำณิชยไ์ดร้บัจดทะเบียนเพิ่มทนุช ำระ
แลว้จำกกำรใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิขำ้งตน้แลว้  ในกรณีที่มีกำรปรบัรำคำกำรใชส้ทิธิ และ/หรอื อตัรำกำร
ใชส้ทิธิในช่วงที่บรษัิทยงัไมไ่ดน้ ำหุน้สำมญัที่เกิดจำกกำรใชส้ทิธิ ตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิเขำ้จดทะเบียนกบั
กระทรวงพำณิชย ์  ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ไดท้  ำกำรใชส้ทิธิแลว้จะไดร้บักำรปรบัสทิธิยอ้นหลงั  โดยบรษัิทจะ
ด ำเนินกำรออกหุน้สำมญัใหมเ่พิม่เติมใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิโดยเรว็ที่สดุ ตำมจ ำนวนที่ผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสทิธิสมควรจะไดร้บั หำกรำคำที่ไดป้รบัใหมน่ัน้มีผลบงัคบัใช ้  ทัง้นีหุ้น้สำมญัสว่นท่ีเพิม่ใหมอ่ำจไดร้บัชำ้
กวำ่หุน้สำมญัที่ไดร้บัก่อนหนำ้นีแ้ลว้ แตไ่มเ่กิน 15 วนันบัจำกวนัที่มีกำรปรบัสทิธิ 
 
1.6  สถำนะของหุน้สำมัญใหม่ที่เกิดจำกกำรใช้สทิธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
                บรษัิทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลีย่นแปลงทนุช ำระแลว้ของบรษัิทตอ่กระทรวงพำณิชย ์ ตำมจ ำนวนหุน้
สำมญัที่ออกใหมส่  ำหรบักำรใชส้ทิธิในแตล่ะครัง้ภำยใน 14 วนันบัตัง้แตว่นัก ำหนดกำรใชส้ทิธิที่บรษัิทไดร้บัช ำระ
คำ่หุน้ตำมจ ำนวนทีม่ีกำรใชส้ทิธิในแตล่ะครัง้  บรษัิทจะด ำเนนิกำรจดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ไดใ้ช้
สทิธินัน้เขำ้เป็นผูถื้อหุน้สำมญัของบรษัิทในสมดุทะเบยีนผูถื้อหุน้ตำมจ ำนวนหุน้สำมญัที่เกิดจำกกำรใชส้ทิธิใน
ครัง้นัน้ 
           หุน้สำมญัใหมท่ี่ออกเนื่องจำกกำรใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ จะ
มีสทิธิและสถำนะเทำ่เทยีม กบัหุน้สำมญัของบรษัิทท่ีไดอ้อกไปก่อนหนำ้แลว้ทกุประกำร  นบัตัง้แตว่นัท่ีมีกำรจด
แจง้ช่ือของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ  หรอืผูร้บัสทิธิแทนเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท และจดทะเบยีนเพิ่มทนุช ำระแลว้
เนื่องจำกกำรออกหุน้สำมญัใหมจ่ำกกำรใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิกบักระทรวงพำณิชย ์
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1.7 ตลำดรองของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขำย  
            บรษัิทจะด ำเนินกำรน ำใบส ำคญัแสดงสทิธิเขำ้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยใ์นตลำดหลกัทรพัย ์ 
 
1.8 ตลำดรองของหุน้สำมัญที่เกดิจำกกำรใช้สทิธิของใบส ำคัญแสดงสทิธิ 
           บรษัิทจะด ำเนินกำรน ำหุน้เพิ่มทนุท่ีเกิดจำกกำรใชส้ทิธิของใบส ำคญัแสดงสทิธิ เขำ้จดทะเบียนเป็นหลกั 
ทรพัยใ์นตลำดหลกัทรพัย ์
 
1.9          มติที่ประชุมผู้ถอืหุน้เพือ่อนุมัตกิำรออกหุน้เพือ่รองรับกำรใช้สทิธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
 ที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี  2563  เมื่อวนัท่ี  31  กรกฎำคม  2563 มีมติอนมุตัจิดัสรรหุน้จ ำนวน 
54,926,095 หุน้ มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 1.00 บำท เพื่อรองรบักำรใชส้ทิธิแปลงสภำพของใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะ
ซือ้หุน้สำมญัของบรษัิท ครัง้ที่ 2  
 
1.10         รำยละเอียดเกี่ยวกบัหุ้นสำมัญทีอ่อกใหม่เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสทิธิ 
จ ำนวนหุน้สำมญัที่ออกใหมเ่พื่อรองรบักำรใชส้ทิธิ : 54,926,095 หุน้ 
มลูคำ่ที่ตรำไว ้     : 1.00  บำทตอ่หุน้ 
รำคำกำรใชส้ทิธิ : 100.00  บำทตอ่หุน้ (เวน้แตจ่ะม ี

กำรเปลีย่นแปลงภำยหลงั
 ตำมเง่ือนไขกำรปรบัสทิธิ) 

สดัสว่นของจ ำนวนหุน้ท่ีรองรบักำรใชส้ทิธิเมื่อเทยีบกบั 
จ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหนำ่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิท  : รอ้ยละ  4.00  
      จ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหนำ่ยไดท้ัง้หมด แลว้รวมทัง้สิน้  1,373,152,393 หุน้ 
  
2.  กำรโอนใบส ำคัญแสดงสทิธิ 
2.1   กำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ไมไ่ดฝ้ำกไวก้บัศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑด์งันี ้
2.1.1 แบบกำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิระหวำ่งผูโ้อนและผูร้บัโอน 

กำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิจะสมบรูณ ์ เมื่อผูโ้อนใบส ำคญัแสดงสทิธิซึง่เป็นผูท้ี่สมดุทะเบยีนผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิระบช่ืุอเป็นเจำ้ของใบส ำคญัแสดงสทิธิในจ ำนวนท่ีจะท ำกำรโอนหรอืผูร้บัโอนคน
สดุทำ้ยโดยมีกำรสลกัหลงัแสดงกำรโอนตอ่เนื่องครบถว้นตำมที่ปรำกฎช่ือดงักลำ่ว (แลว้แตก่รณี) ไดส้ง่
มอบใบส ำคญัแสดงสทิธิใหแ้ก่ผูร้บัโอนโดยลงลำยมือช่ือสลกัหลงัแสดงกำรโอนใหด้ว้ย 

2.1.2 ผลกำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิระหวำ่งผูร้บัโอนกบัผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสทิธิ 
กำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิจะใชย้นักบัผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสทิธิไดก็้ตอ่เมื่อนำยทะเบยีนไดร้บัค ำขอ
ลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิ  พรอ้มทัง้ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ผูร้บัโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิได้
ลงลำยมือช่ือเป็นผูร้บัโอนในดำ้นหลงัของใบส ำคญัแสดงสทิธินัน้ครบถว้น 

2.1.3 ผลของกำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิระหวำ่งผูร้บัโอนกบับคุคลภำยนอก 
กำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิจะใชย้นักบับคุคลภำยนอกไดก็้ตอ่เมื่อนำยทะเบยีนไดล้งทะเบยีนกำรโอน
ใบส ำคญัแสดงสทิธิในสมดุทะเบยีนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิเรยีบรอ้ยแลว้ 
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2.1.4 กำรขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิตอ่นำยทะเบียน จะตอ้งกระท ำ ณ ส ำนกังำนใหญ่ของ
นำยทะเบยีนในวนัและเวลำท ำกำรของนำยทะเบยีนและจะตอ้งท ำตำมแบบและวิธีกำรท่ีนำยทะเบยีน
ก ำหนด  โดยนำยทะเบยีนมสีทิธิปฏิเสธไมร่บัค ำขอลงทะเบยีนกำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิหำกนำย
ทะเบียนเห็นวำ่ กำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธินัน้ไมช่อบดว้ยกฎหมำย โดยผูข้อลงทะเบียนจะตอ้งสง่มอบ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ลงลำยมือช่ือครบถว้นตำมหลกัเกณฑใ์นขอ้ 2.1.1 พรอ้มทัง้หลกัฐำนอื่นๆที่ยนืยนั
ควำมถกูตอ้งและควำมสมบรูณข์องกำรโอนและกำรรบัโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิตำมที่นำยทะเบียน
ก ำหนดใหแ้ก่นำยทะเบยีนดว้ย  

2.2 กำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ฝำกไวก้บัศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์
ส ำหรบักำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ฝำกไวก้บัศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยน์ัน้  ใหเ้ป็นไปตำมขอ้บงัคบัของ
ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์

 
3.   ข้อจ ำกดัในกำรโอนใบส ำคัญแสดงสทิธิ และข้อจ ำกดักำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
1. กำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิ 
         บรษัิทไมม่ีขอ้จ ำกดัในกำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิทีเ่สนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิท เวน้แต่
กำรโอนเกิดขึน้ในช่วงปิดสมดุทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิเพื่อพกักำรโอนสทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ 21 วนั 
ก่อนวนัใชส้ทิธิครัง้สดุทำ้ย และตลำดหลกัทรพัยจ์ะท ำกำรขึน้เครือ่งหมำย SP (หำ้มกำรซือ้ขำย) ลว่งหนำ้ 2 วนั
ท ำกำรก่อนวนัปิดสมดุทะเบยีน (ในกรณีทีว่นัปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนสทิธิใบส ำคญัแสดงสทิธิตรงกบัวนัหยดุ
ท ำกำรของตลำดหลกัทรพัยใ์หเ้ลือ่นวนัปิดสมดุทะเบียนเป็นวนัท ำกำรก่อนหนำ้)  
2. บคุคลที่มิใช่สญัชำติไทย 
   2.1 บรษัิทจะไมอ่อกหุน้สำมญัใหแ้ก่ผูใ้ชส้ทิธิที่มิใช่สญัชำติไทย ซึง่ไดด้  ำเนินกำรใชส้ทิธิตำม
วิธีกำรใชส้ทิธิจนท ำให ้      สดัสว่นกำรถือหุน้ของคนทีม่ิใช่สญัชำติไทยมีจ ำนวนเกินกวำ่รอ้ยละ 49 ตำมที่ระบใุน
ขอ้บงัคบัของบรษัิท หรอื      ตำมสดัสว่นท่ีอำจมีกำรแกไ้ขในขอ้บงัคบัของบรษัิทในอนำคต 
   2.2  ในกรณีที่ใบส ำคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิที่มีกำรใชส้ทิธิ ณ วนัใชส้ทิธิมี
จ ำนวนมำกกวำ่ จ ำนวนหุน้สำมญัที่อนญุำตใหซ้ือ้ไดโ้ดยไมข่ดัตอ่ขอ้จ ำกดักำรโอนหุน้ เรือ่งสดัสว่นกำรถือครอง
หลกัทรพัยข์องผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิที่มใิช่สญัชำติไทย บรษัิทจะด ำเนินกำรใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ
หรอืใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิทีม่ิใช่สญัชำติไทย ตำมล ำดบักำรแจง้ควำมจ ำนง
ในกำรใชส้ทิธิที่ครบถว้นสมบรูณ ์  อำจมีผลท ำใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิที่มิใช่
สญัชำติไทยที่ไดด้  ำเนินกำรใชส้ทิธิตำมวิธีกำรใชส้ทิธิ ไมส่ำมำรถใชส้ทิธิไดต้ำมจ ำนวนที่ระบใุนใบแจง้ควำม
จ ำนงกำรใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญั ไมว่ำ่ทัง้หมดหรอืบำงสว่น บรษัิทจะด ำเนินกำรคืนใบส ำคญัแสดงสทิธิ หรอืใบแทน
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ   และเงินท่ีเหลอืตำมรำคำใชส้ทิธิของใบส ำคญัแสดงสทิธิในสว่นท่ีไม่      สำมำรถใชส้ทิธิได้
โดยไมม่ีดอกเบีย้ใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิที่มิใช่      สญัชำติไทยดงักลำ่ว
ทำงไปรษณียล์งทะเบียนภำยใน 14 วนั นบัจำกวนัใชส้ทิธิในครัง้นัน้ๆ 
 ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิที่มใิช่สญัชำติไทยจะไมไ่ดร้บักำรชดเชยไมว่ำ่รูปแบบใดจำกบริษัท ในกรณีที่
ไมส่ำมำรถด ำเนินกำรใชส้ทิธิได ้ โดยมีสำเหตมุำจำกขอ้จ ำกดัเรือ่งสดัสว่นกำรถือครองหลกัทรพัยข์องผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่มใิช่สญัชำติไทย 
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  ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิที่มิใช่สญัชำติไทยที่ ไมส่ำมำรถใชส้ทิธิซือ้
หุน้สำมญัอนัเนื่องมำจำกขอ้จ ำกดักำรโอนตำมที่กลำ่ว  ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิดงักลำ่วจะยงัคงสำมำรถ      ที่
จะด ำเนินกำรใชส้ทิธิของใบส ำคญัแสดงสทิธิในสว่นท่ียงัไมส่ำมำรถใชส้ทิธิได ้ โดยใหด้  ำเนินกำรใชส้ทิธิตำม      
วิธีกำรใชส้ทิธิในระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิในครัง้ตอ่ๆ ไป จนถึงวนัใชส้ทิธิครัง้สดุทำ้ย ตรำบ      
เทำ่ที่กำรด ำเนินกำรดงักลำ่วไมม่ผีลท ำใหข้ดัตอ่ขอ้จ ำกดักำรโอนหุน้ของบรษัิท ทัง้นี ้ ในกรณี ณ วนัใชส้ทิธิครัง้      
สดุทำ้ย หำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิที่มิใช่สญัชำติไทยยงัไมส่ำมำรถใชส้ทิธิได้      
เนือ่งจำกอตัรำสว่นกำรถือหุน้ของคนที่มใิช่สญัชำติไทยในขณะนัน้เกินกวำ่จ ำนวนที่ระบไุวใ้นขอ้จ ำกดักำรโอนหุน้      
สำมญั ใหถื้อวำ่ใบส ำคญัแสดงสทิธิดงักลำ่วหมดอำยลุง โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิที่มใิช่สญัชำติไทยดงักลำ่ว 
ไมม่ีสทิธิเรยีกรอ้งคำ่เสยีหำยใดๆ ตอ่บรษัิท และบริษัทจะไมด่  ำเนนิกำรชดใชค้ำ่เสยีหำยที่เกิดขึน้ทัง้สิน้ 
 
4.        วิธีกำรส่งมอบหลักทรัพย ์
4.1       กำรส่งมอบใบส ำคัญแสดงสทิธิ 
             1. บรษัิทจะด ำเนินกำรสง่มอบใบส ำคญัแสดงสทิธิใหก้บัผูท้ี่ไดร้บักำรจดัสรรโดยกำรน ำเขำ้บญัชีของ
ผูด้แูลหลกัทรพัย ์ หรอืบรษัิทหลกัทรพัยซ์ึง่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิมีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยอ์ยู ่  ซึง่นำยทะเบยีน
ใบส ำคญัแสดงสทิธิของบรษัิท คอื บรษัิท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์ (ประเทศไทย) จ ำกดั จะออกใบส ำคญัแสดง
สทิธิในช่ือของ “บรษัิท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์ (ประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อผูฝ้ำก” และศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยจ์ะ
บนัทกึยอดบญัชีจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ผูด้แูลหลกัทรพัย ์หรอื บรษัิทหลกัทรพัย ์ ทัง้นีผู้ด้แูลหลกัทรพัย ์หรอื 
บรษัิทหลกัทรพัยก็์จะบนัทกึยอดบญัชีจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธิใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ ภำยใน 15 วนั
นบัจำกวนัท่ีไดร้บักำรจดัสรร   
 2.    ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิตอ้งกำรใชบ้รกิำรของบรษัิท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์  (ประเทศ
ไทย) จ ำกดั กลำ่วคือ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิอำจฝำกใบส ำคญัแสดงสทิธิไวใ้นบญัชีของบรษัิทผูอ้อกหลกัทรพัย ์
สมำชิกเลขที่ 600 กรณีนีบ้รษัิทจะด ำเนินกำรน ำใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ไดร้บักำรจดัสรรฝำกไวท้ี่ “บรษัิท ศนูยร์บั
ฝำกหลกัทรพัย ์ (ประเทศไทย) จ ำกดั”  และบรษัิท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์ (ประเทศไทย) จ ำกดั จะบนัทกึยอด
บญัชีจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ฝำกอยูแ่ละออกหลกัฐำนกำรฝำกใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิภำยใน 15 วนั
ท ำกำรนบัจำกวนัท่ีไดร้บักำรจดัสรร 
 3.    ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงจะขอรบัใบส ำคญัแสดงสทิธิ โดยใหอ้อกเป็นใบส ำคญัแสดงสทิธิใน
ช่ือผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยจ์ะสง่มอบใบส ำคญัแสดงสทิธิตำมจ ำนวนทีผู่ถื้อใบส ำคญั
แสดงสทิธิไดส้ทิธิ ทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมช่ือและที่อยูท่ี่ปรำกฎในสมุดทะเบียนภำยใน 15 วนัท ำกำรนบั
จำกวนัท่ีไดร้บักำรจดัสรร 
 
4.2 กำรส่งมอบหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สทิธิของใบส ำคัญแสดงสทิธิ 
 ในกำรใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัของบรษัิทตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ  ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิทีใ่ชส้ทิธิซือ้หุน้
สำมญั  สำมำรถเลอืกใหบ้รษัิทด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้

1. ผูถื้อใบส ำคญัแสดงประสงคจ์ะขอรบัเป็นใบหุน้  โดยใหอ้อกใบหุน้ในช่ือผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ 
ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยจ์ะสง่มอบใบหุน้ตำมจ ำนวนที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิไดม้ำใชส้ทิธิ ทำง
ไปรษณียล์งทะเบยีนตำมช่ือและที่อยูท่ี่ปรำกฏในแบบแสดงควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิภำยใน 15 
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วนัท ำกำรนบัจำกวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิในแตล่ะครัง้ ทัง้นีผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิจะไมส่ำมำรถ
ขำยหุน้ท่ีไดร้บัจำกกำรใชส้ทิธิในตลำดหลกัทรพัยไ์ดจ้นกวำ่จะไดร้บัใบหุน้ 

2. ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิประสงคจ์ะใชบ้รกิำรของศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์ กลำ่วคือ ผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ ประสงคท์ี่จะฝำกหุน้ท่ีไดร้บัจำกกำรใชส้ทิธิไวใ้นบญัชีของบรษัิทหลกัทรพัยท์ี่ 
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิมีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยอ์ยู ่  ในกรณีนี ้   บรษัิทจะด ำเนินกำรน ำหุน้ตำม
จ ำนวนที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิมำใชส้ทิธิฝำกไวก้บั “บรษัิท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์ (ประเทศ
ไทย) จ ำกดัเพื่อผูฝ้ำก” และศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์ จะบนัทกึยอดบญัชีจ ำนวนหุน้ท่ีบรษัิท
หลกัทรพัยน์ัน้ฝำกหุน้อยู ่ ในขณะเดียวกนั บรษัิทหลกัทรพัยน์ัน้จะบนัทกึยอดบญัชีจ ำนวนหุน้ท่ีผู้
ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิฝำกไว ้  และออกหลกัฐำนกำรฝำกใหแ้กผู่ถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิภำยใน 7 
วนัท ำกำรนบัจำกวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิ ซึง่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิจะสำมำรถขำยหุน้สำมญัที่ได้
จำกกำรใชส้ทิธิในตลำดหลกัทรพัยไ์ดท้นัทีที่ตลำดหลกัทรพัยร์บัหุน้สำมญัดงักลำ่วเป็นหลกัทรพัย์
จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยเ์พิ่มเติม 

 3.    ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้ไมป่ระสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ แตป่ระสงคจ์ะใช ้
        บรกิำรของศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์   โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิประสงคท์ี่จะฝำกหุน้สำมญัไวใ้น  
        บญัชีของบรษัิทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมำชิกเลขที่ 600 ในกรณีนี ้บรษัิทจะด ำเนินกำรน ำหุน้สำมญัที่    
        เกิดจำกกำรใชส้ทิธิฝำกไวก้บัศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์     และศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยจ์ะบนัทกึยอด    
        บญัชีจ ำนวนหุน้สำมญั ตำมจ ำนวนที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิไดร้บักำรจดัสรรไวใ้นบญัชีผูอ้อก   
        หลกัทรพัย ์สมำชิกเลขที่ 600 และออกหลกัฐำนกำรฝำกใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ไดร้บักำร 
        จดัสรรหุน้ภำยใน 7 วนัท ำกำร นบัจำกวนัครบก ำหนดกำรใชส้ทิธิในแตล่ะครัง้ เมื่อผูท้ี่ไดร้บักำร 
        จดัสรรหุน้ตอ้งกำรขำยหุน้ ผูท้ี่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้ตอ้งถอนหุน้ออกจำกบญัชี 600 ดงักลำ่ว โดย 
        ตอ้งติดตอ่ผำ่น   บรษัิทหลกัทรพัยท์ั่วไป ซึง่อำจจะมีคำ่ธรรมเนียมในกำรด ำเนินตำมทีศ่นูยร์บัฝำก 
        หลกัทรพัย ์และ/หรอื บรษัิทหลกัทรพัยน์ัน้ ๆ ก ำหนด ดงันัน้ ในกรณีนี ้ผูท้ี่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้จะ 
        สำมำรถขำยหุน้ท่ีไดร้บักำรจดัสรรในตลำดหลกัทรพัยไ์ดท้นัทีท่ีตลำดหลกัทรพัยอ์นญุำตใหหุ้น้ของ 
        บรษัิทท ำกำรซือ้ขำยไดใ้นตลำดหลกัทรพัย ์และผูท้ี่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้ไดด้  ำเนินกำรถอนหุน้ออก 
        จำกบญัชี 600 ดงักลำ่วแลว้ 
 
5. กำรแก้ไขหรือเพิ่มเติมขอ้ก ำหนดสทิธิ 
5.1 กำรแก้ไขในส่วนที่เป็นประโยชนต์่อผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสทิธิหรือที่ตอ้งด ำเนินกำรให้เป็นไป
ตำมกฎหมำย 
 กำรแกไ้ขเพิม่เติมขอ้ก ำหนดสทิธิในเรือ่งที่เป็นประโยชนต์อ่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิโดยชดัแจง้ หรอืใน
สว่นซึง่ไมท่ ำใหส้ทิธิของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิดอ้ยลง หรอืเพือ่ใหเ้ป็นไปตำมบทบญัญตัิหรอืหลกัเกณฑ ์ ที่
ก ำหนดในกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ หรอืกฎหมำยอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั 
หรอืค ำสั่งที่มีผลบงัคบัทั่วไป หรอืประกำศ หรอืขอ้บงัคบัของส ำนกังำน กลต.ท่ีเก่ียวขอ้ง หรอืกรณีกำรปรบัสทิธิ
ตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 1.3 ใหบ้รษัิทกระท ำกำรไดโ้ดยไมต่อ้งไดค้วำมยินยอมที่ประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ  
 
5.2 กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงในกรณีอื่นๆ 
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 กำรแกไ้ขเพิม่เติมขอ้ก ำหนดสทิธินอกจำกกรณีขอ้ 5.1 ตอ้งไดร้บัควำมยินยอมจำกบรษัิทและที่ประชมุ
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ  ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวำ่กึ่งหนึง่ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สทิธิซึง่มำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 ทัง้นีก้ำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้ก ำหนดสทิธิไมว่ำ่กรณีใดๆ จะตอ้งไมข่ยำยอำยใุบส ำคญัแสดงสทิธิ และ
ตอ้งไมข่ดัแยง้กบัขอ้ก ำหนดตำมประกำศ ทจ. 34/2551 หรอืกฎเกณฑ ์ ใดๆของส ำนกังำน  กลต. รวมทัง้ที่จะมี
กำรแกไ้ขเพิม่เติมในภำยหลงั  
 บรษัิทจะแจง้เปลีย่นแปลงขอ้ก ำหนดสทิธิใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ  ผำ่นทำงระบบเผยแพรข่อ้มลูของ
ตลำดหลกัทรพัยโ์ดยทนัทีหลงัจำกที่มีกำรเปลีย่นแปลงขอ้ก ำหนดสทิธิ และจะสง่ขอ้ก ำหนดทีเ่ปลีย่นแปลงใหผู้ถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ นำยทะเบยีนของใบส ำคญัแสดงสทิธิและส ำนกังำน กลต. ทรำบถึงกำรแกไ้ขเพิ่มเตมิ
ขอ้ก ำหนดสทิธิภำยใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีมกีำรเปลีย่นแปลงขอ้ก ำหนดสทิธิ  
 
6. กำรประชุมผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
 กำรเรยีก และ/หรอื กำรประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ ใหเ้ป็นไปตำมวิธีกำรดงัตอ่ไปนี  ้
6.1 บรษัิทตอ้งเรยีกประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิเพื่อขอมตใินกำรด ำเนินกำรอยำ่งใดอยำ่งหนึง่โดยเรว็
ภำยใน 30 วนันบัแตเ่กิดเหตกุำรณด์งัตอ่ไปนี ้

- หำกมกีำรเสนอขอแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้ก ำหนดสทิธิในสำระส ำคญัไมว่ำ่โดยบรษัิท หรอื ผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิตำมที่ก ำหนดในขอ้ 5. 

- หำกมเีหตกุำรณส์ ำคญัที่อำจกระทบตอ่สว่นไดส้ว่นเสยี ของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิอยำ่งมี
นยัส ำคญั  หรอืมีควำมสำมำรถของบรษัิทในกำรปฏิบตัิหนำ้ทีต่ำมขอ้ก ำหนดสทิธิ 

ในกรณีที่บรษัิทไมด่  ำเนินกำรเรยีกประชมุภำยในระยะเวลำ 30 วนันบัจำกวนัท่ีเกิดเหตกุำรณด์งักลำ่ว
ขำ้วตน้  ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ยงัมิไดใ้ชส้ทิธิ หรอืใชส้ทิธิไปแลว้บำงสว่นรวมกนัแลว้
ไมน่อ้ยกวำ่หนึง่ในสำมของจ ำนวนหนว่ยทัง้หมด ของใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ยงัมิไดใ้ชส้ทิธิหรอืใชส้ทิธิไปแลว้
บำงสว่นในขณะนัน้ อำจรว่มกนัเขำ้ช่ือท ำหนงัสอืขอใหบ้รษัิทด ำเนินกำรเรยีกประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิได ้ 
โดยระบเุหตผุลในกำรขอเรยีกประชมุใหช้ดัเจนในหนงัสอืดงักลำ่ว และบรษัิทจะตอ้งจดัประชมุผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสทิธิภำยในระยะเวลำ 30 วนันบัจำกวนัท่ีไดร้บักำรรอ้งขอจำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ  หำกบรษัิทไมจ่ดั
ประชมุภำยในระยะเวลำ 30 วนันบัแตว่นัแรกที่ไดร้บักำรรอ้งขอ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิสำมำรถเรยีกประชมุได้
เอง 
6.2 ในกำรเรยีกประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิไมว่ำ่จะเป็น กำรเรยีกประชมุเนื่องจำกผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สทิธิที่ยงัมิไดใ้ชส้ทิธิรอ้งขอ  หรอืคณะกรรมกำรมีมติใหเ้รยีกประชมุ ใหบ้รษัิทจดัท ำหนงัสอืนดัประชมุโดยระบุ
สถำนท่ี วนัเวลำ ผูท้ี่ขอใหเ้รยีกประชมุและเรือ่งที่จะใหท้ี่ประชมุพจิำรณำ  โดยจดัสง่ใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิที่
ยงัมิไดใ้ชส้ทิธิหรอืใชส้ทิธิไปแลว้บำงสว่นแตล่ะรำยตำมรำยช่ือและที่อยู่ ที่ปรำกฎอยูใ่นสมดุทะเบียนผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ ในวนัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้เพื่อก ำหนดสทิธิในกำรเขำ้รว่มประชมุ  ไมน่อ้ยกวำ่ 7 วนัก่อนวนั
ประชมุ 
6.3 ในกำรประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิซึง่มีสทิธิในกำรเขำ้ประชมุและออก
เสยีงลงคะแนนจะมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นเขำ้รว่มประชมุและออกเสยีงแทนตนก็ได ้  โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ดงักลำ่วจะตอ้งยื่นหนงัสอืมอบฉนัทะ ตอ่ประธำนท่ีประชมุหรอืผูท้ีป่ระธำนท่ีประชมุมอบ หมำยก่อนเริม่ประชมุ 
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 ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิที่มีสทิธิออกเสยีงในท่ีประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ หมำยถงึ ผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสทิธิของบรษัิท ซึง่ปรำกฎรำยช่ือในสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ เพื่อก ำหนดสทิธิในกำรเขำ้รว่ม
ประชมุ โดยไมร่วมถงึผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิคนใดที่มีสว่นไดเ้สยีในขอ้พิจำรณำอนัใดซึง่ที่ประชมุจะพจิำรณำ
ลงมติ  
 ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิที่มีสว่นไดเ้สยี หมำยถงึ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ ที่มีควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชนใ์นเรือ่งที่ที่ประชมุจะพิจำรณำลงมติ 
6.4 ในกำรออกเสยีงลงคะแนนใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิมีคะแนนเสยีงเทำ่กบัจ ำนวนหนว่ยของใบส ำคญั
แสดงสทิธิที่ยงัมิไดใ้ชส้ทิธิหรอืใชส้ทิธิไปแลว้บำงสว่นท่ีถืออยู ่  โดยใบส ำคญัแสดงสทิธิหนึง่หนว่ยเทำ่ กบัหนึง่
เสยีง ผูเ้ป็นประธำนในท่ีประชมุไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนนอกจำกสทิธิที่ตนมีอยูใ่นฐำนะผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สทิธิ 
6.5 ในกำรประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงที่จดัขึน้โดยบรษัิท  ใหป้ระธำนกรรมกำรบรษัิทหรอืบคุคลที่ไดร้บัมอบ 
หมำยจำกประธำนกรรมกำรบรษัิทท ำหนำ้ที่เป็นประธำนท่ีประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ  ในกรณีที่      ผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิเป็นผูจ้ดัประชมุ ประธำนในที่ประชมุอำจจะมำจำกบคุคลที่ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิลงมติ
เห็นชอบคดัเลอืก  นอกเหนือไปจำกประธำนกรรมกำรหรอืบคุคลทีป่ระธำนกรรมกำรมอบ หมำย โดยทัง้สองกรณี 
ประธำนในที่ประชมุไมม่ีสทิธิออกเสยีงชีข้ำด 
6.6 องคป์ระชมุในกำรประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิจะตอ้งประกอบดว้ยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ยงั
มิไดใ้ชส้ทิธิหรอื ใชส้ทิธิไปแลว้บำงสว่น และ/หรอืผูร้บัมอบฉนัทะมำประชมุไมน่อ้ยกวำ่ 25 รำย และถือใบส ำคญั
แสดงสทิธิรวมกนัไมน่อ้ยกวำ่รอ้ยละ 30  ของจ ำนวนหนว่ยของใบส ำคญัแสดงสทิธิทีย่งัมิไดใ้ชส้ทิธิ หรอืใชส้ทิธิไป
แลว้บำงสว่นจึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

ในกรณีที่ปรำกฎวำ่กำรประชมุครัง้ใด เมื่อลว่งเวลำนดัไปแลว้ 60 นำที ยงัมีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิเขำ้
รว่มประชมุยงัไมค่รบเป็นองคป์ระชมุ  ใหถื้อวำ่ประชมุเป็นอนัระงบัไป  หำกกำรประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงนัน้
เป็นกำรเรยีกนดัโดยมตคิณะกรรมกำรบรษัิทใหน้ดัประชมุใหมภ่ำยในระยะเวลำไมน่อ้ยกวำ่ 7 วนัแตไ่มเ่กิน 14 
วนันบัจำกวนัท่ีก ำหนดเป็นวนัประชมุครัง้แรก  โดยใหบ้รษัิทด ำเนินกำรจดัสง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิเป็นเวลำไมน่อ้ยกวำ่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ และในกำรประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวำ่จะตอ้งครบ
องคป์ระชมุ  ในกรณีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิเป็นผูร้อ้งขอใหเ้รยีกประชมุ  จะไมม่ีกำรเรยีกประชมุใหม่ 
6.7 มติที่ประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิจะตอ้งประกอบดว้ย คะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวำ่กึ่งหนึง่ของจ ำนวน 
หนว่ยของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ยงัมิไดใ้ชส้ทิธิหรอืใชส้ทิธิไปแลว้บำงสว่นทัง้หมด ณ ขณะนัน้ซึง่ถือโดยผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิมำประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน และไดอ้อกเสยีงลงคะแนนในมตินัน้ 
6.8 มติใดๆ ที่ท่ีประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิไดล้งมติไปแลว้นัน้ ใหถื้อวำ่มีผลผกูพนัผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สทิธิทกุรำยไมว่ำ่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธินัน้จะไดเ้ขำ้รว่มประชมุหรอืไมก็่ตำม 
6.9         บรษัิทจะด ำเนินกำรจดัท ำและบนัทกึรำยงำนกำรประชมุทกุครัง้ ไม่วำ่เป็นกำรเรยีกประชมุโดยบรษัิท
หรอืผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิก็ตำม  บรษัิทจะเก็บรกัษำรำยงำนกำรประชมุดงักลำ่วไวท้ี่ส  ำนกังำนใหญ่ ของ
บรษัิทและจะจดัสง่รำยงำนกำรประชมุไปใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิเมื่อมกีำรรอ้งขอ   รำยงำนกำรประชมุที่
ไดล้งลำยมือช่ือโดยประธำน ใหถื้อเป็นหลกัฐำนอนัสมบรูณข์องกิจกำรทัง้หลำยที่ได ้ ประชมุกนันัน้ และใหถื้อ
วำ่กำรประชมุกิจกำรท่ีประชมุและมติทัง้หลำยไดก้ระท ำโดยถกูตอ้ง 
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Checklist warrant-RO 

ส ำหรับกำรเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้น (“warrant”) และหุ้นทีอ่อกใหม่เพ่ือรองรับ warrant 
(“หุ้นรองรับ”) ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น  

 

บริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ (“บริษัท”)  บริษัท ศรีสวสัดิ์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 

  เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“บจ.”) 
  เป็นบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีมีหนา้ท่ีตามมาตรา 56 (ท่ีไม่ใช่ บจ.) 
 

รำยละเอยีดของ warrant   
 - ช่ือ warrant  (ถา้มี) ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั ศรีสวสัด์ิ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) คร้ังท่ี 2   
 - เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัท่ีมีรายช่ือ ณ วนัท่ี ____18  สิงหาคม 2563__________________ 
 - วนัท่ีเสนอขาย warrant  31 สิงหาคม 2563  - วนัส้ินสุดอาย ุwarrant 30 สิงหาคม 2568   
 - จ านวน warrant ท่ีเสนอขาย_54,926,095 หน่วย          - วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย  29 สิงหาคม 2568  
 - ราคาท่ีเสนอขาย  ___0.00 บาท________                - จ านวนหุน้รองรับ _54,926,095 หุน้_______ 
 - อตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุน้สามญั - ราคาใชสิ้ทธิ  100.00 บาทต่อหุน้_ 
 

 
Checklist 

ครบถ้วน 
ตำม
เกณฑ์1 

เอกสำร 
อ้ำงองิ 

(ข้อ/หน้ำ) 

1. ลกัษณะของ warrant   
 1.1 สดัส่วนจ านวนหุน้รองรับต่อจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั2 เท่ากบั 
   50%  

 ขอ้ก าหนดสิทธิขอ้ 
1.10 หนา้ 16 

                                                 
1
  ใหร้ะบุ  N/A หากเกณฑใ์นขอ้ใดไม่สามารถ apply กบักรณีของบริษทัได ้

2  วธีิการค านวณสดัส่วนจ านวนหุน้รองรับ :  
((จ านวนหุน้รองรับ warrant ท่ีเสนอขายในคร้ังน้ี) + (จ านวนหุน้รองรับ CD หรือ warrant ท่ีเสนอขาย 

  ในคร้ังอ่ืน* ซ่ึงไม่รวมหุน้ท่ีจดัไวร้องรับ ESOP-CD หรือ ESOP-warrant))    
                        (จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั  ซ่ึงรวมจ านวนหุน้ท่ีจะออกใหม่อ่ืน 

ท่ีบริษทั จะเสนอขายควบคู่กบั warrant ในคร้ังน้ี) 
 * เฉพาะจ านวนหุ้นรองรับท่ี outstanding  อน่ึง หากในการประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อมีมติออก warrant ในคร้ังน้ี ผูถื้อหุ้นมี

มติอนุมติัให้ออกหุ้นเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการปรับสิทธิในหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีเสนอขายในคร้ังอ่ืน หรือผูถื้อหุ้นมีมติในวาระอ่ืนใดท่ี
อาจท าให้จ  านวนหุ้นรองรับ outstanding ท่ีจะตอ้งน ามาค านวณเพ่ิมข้ึน เช่น การจ่ายเงินปันผลเกินกวา่ท่ีก าหนด ซ่ึงเป็นผลให้ตอ้งมีการ
ปรับสิทธิในหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีเสนอขายในคร้ังอ่ืน  เป็นตน้  บริษทัตอ้งน าหุ้นรองรับท่ีอาจเพ่ิมข้ึนดงักล่าวมารวมค านวณดว้ย 

    ทั้งน้ี CD    = หุน้กูแ้ปลงสภาพ 
            ESOP = การเสนอขายหลกัทรัพยแ์ก่กรรมการหรือพนกังานตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
เก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน 
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Checklist 
ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์ 

เอกสำร 
อ้ำงองิ 

(ข้อ/หน้ำ) 

  > 50% เฉพาะเป็นการออก warrant ในกรณีใดกรณีหน่ึงต่อไปน้ี  
ท่ีไดรั้บผอ่นผนัจากส านกังานก่อนการเสนอขาย  ตามหนงัสือท่ี ___ลงวนัท่ี _____ 
 (1) บริษทัอยูใ่นภาวะท่ีมีความจ าเป็นตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือทาง
การเงิน 
 (2) เพ่ือประโยชนใ์นการปรับโครงสร้างหน้ีของบริษทั  
 (3) กรณีท่ีมีเหตจุ าเป็นและสมควร และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ
บริษทัและผูถื้อหุน้โดยรวม  

  

 1.2 มีอายแุน่นอน ซ่ึง  10 ปี นบัแต่วนัท่ีออก warrant  (วนัท่ี 31  สิงหาคม 
2563) 

 ขอ้ก าหนดสิทธิ
ขอ้ 1.1 หนา้ 3 

 1.3 ก าหนดราคา และอตัราการใชสิ้ทธิไวอ้ยา่งแน่นอน  ขอ้ก าหนดสิทธิ
ขอ้ 1.1 หนา้ 3 

 1.4 มีระยะเวลาใหแ้สดงความจ านงในการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ≥ 15 วนั 
ก่อนวนัใชสิ้ทธิ3 

 ขอ้ก าหนดสิทธิ
ขอ้ 1.2.2 หนา้ 5-
6 

 1.5 ก าหนดใหมี้การใชสิ้ทธิซ้ือหุน้รองรับใหแ้ลว้เสร็จภายในอาย ุwarrant  ขอ้ก าหนดสิทธิ
ขอ้ 1.2 หนา้ 5-9 

2. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งนอ้ย ดงัน้ี   
 2.1 ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบั warrant เช่น 
  - ราคาหรืออตัราท่ีคาดวา่จะเป็นราคาหรืออตัราการใชสิ้ทธิ 
  - ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ  
 - วนัส้ินสุดของการใชสิ้ทธิ  
 - เหตใุหต้อ้งออกหุน้ใหม่เพ่ือรองรับการปรับสิทธิ 
              - อ่ืน ๆ (ถา้มี) ระบุ ________ 

 ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 
ของหนงัสือเชิญ
ประชุมสามญัผู ้
ถือหุน้ประจ าปี 
2563 ท่ีประชุม
เม่ือวนัท่ี 31 
กรกฎาคม 2563 

 2.2 ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ (dilution effect) หากมีการใชสิ้ทธิครบถว้น  
โดยไดร้ะบุ 
  (1) price dilution4 

 ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 
ของหนงัสือเชิญ
ประชุมสามญัผู ้

                                                 
3 ไม่รวมวนัใชสิ้ทธิ 
4  Price dilution  = ราคาตลาดก่อนเสนอขาย  – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 
     ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
  โดยราคาตลาดหลงัเสนอขาย = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จ  านวนหุน้ paid-up) + (ราคาใชสิ้ทธิ x จ านวนหุน้รองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี)   
                              จ  านวนหุน้ paid-up + จ านวนหุน้รองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี 
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Checklist 

ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์ 

เอกสำร 
อ้ำงองิ 

(ข้อ/หน้ำ) 
ถือหุน้ 
ประจ าปี 2563 ท่ี
ประชุมเม่ือ 31 
กรกฎาคม 2563 

 2.2 ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ (dilution effect) หากมีการใชสิ้ทธิครบถว้น  
โดยไดร้ะบุ (ต่อ) 
 (2) earning per share dilution5 หรือ control dilution6 

 ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 
ของหนงัสือเชิญ
ประชุมสามญัผู ้
ถือหุน้ 
ประจ าปี 2563 ท่ี
ประชุมเม่ือ 31 
กรกฎาคม 2563 

 2.3 วธีิการจดัสรรwarrant   ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 
ของหนงัสือเชิญ
ประชุมสามญัผู ้
ถือหุน้ 
ประจ าปี 2563 ท่ี
ประชุมเม่ือ 31 
กรกฎาคม 2563 

 2.4  ขอ้มูลอ่ืนๆ (ถา้มี) ระบุ _________________________________   
3. มตทิีป่ระชุมผู้ถือหุ้นและอำยุมต ิ   
 3.1 บริษทัไดรั้บมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ใหอ้อกหุน้รองรับอยา่งเพียงพอ   
 
 
 
 

 วาระท่ี  8 ตามมติ
ท่ีประชุมสามญัผู ้
ถือหุน้ประจ าปี 
2563 ท่ีประชุม
เม่ือวนัท่ี 31 
กรกฎาคม 2563 

                                                 
5  Earnings per share dilution  = Earning per share ก่อนเสนอขาย - Earning per share หลงัเสนอขาย 
        Earning per share ก่อนเสนอขาย 
 โดย  Earning per share ก่อนเสนอขาย   = ก าไรสุทธิ / จ านวนหุน้ paid-up  
           Earnings per share หลงัเสนอขาย  = ก าไรสุทธิ / (จ านวนหุน้ paid-up + จ านวนหุน้รองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี) 
6  Control dilution  =                          จ านวนหุน้รองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี     
            จ านวนหุน้ paid-up + จ านวนหุน้รองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี 
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Checklist 

ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์ 

เอกสำร 
อ้ำงองิ 

(ข้อ/หน้ำ) 
 3.2 บริษทัไดเ้สนอขาย warrant แลว้เสร็จภายใน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีท่ีประชุม 
ผูถื้อหุน้มีมติ (ผูถื้อหุน้อนุมติัเม่ือวนัท่ี _31 กรกฎาคม 2563) 
 
 
 
 

 วาระท่ี  5 ตามมติ
ท่ีประชุมสามญัผู ้
ถือหุน้ประจ าปี 
2563 ท่ีประชุม
เม่ือวนัท่ี 31 
กรกฎาคม 2563 

4. ข้อก ำหนดสิทธิของ warrant มีรายการอยา่งนอ้ย ดงัน้ี   
 4.1 รายละเอียดของ warrant โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 (1) อายขุอง warrant  ระบุ_5_______ ปี 
 (2) ราคาเสนอขาย warrant และราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ 
 (3) อตัราการใชสิ้ทธิ 
 (4) วธีิการใชสิ้ทธิของ warrant เช่น ใชสิ้ทธิไดทุ้กวนัสุดทา้ยของ 
แต่ละไตรมาส  
              (5)  รายละเอียดส าคญัอ่ืน (ถา้มี) ระบุ____________ 

 ขอ้ก าหนดสิทธิ 
ขอ้ 1.1 หนา้ 3 
และ ขอ้ 1.2 หนา้ 
5-10 

 4.2 เหตุ เง่ือนไข และกระบวนการในการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก าหนดตาม warrant  ขอ้ก าหนดสิทธิ 
ขอ้ 5 หนา้ 20 

 4.3 ค่าเสียหายท่ีผูถื้อ warrant จะไดรั้บในกรณีท่ีบริษทัไม่สามารถจดัใหมี้ 
หุน้รองรับได ้ซ่ึงตอ้งไม่ต ่ากวา่ส่วนต่างระหวา่งราคาตลาดของหุน้ของบริษทักบั 
ราคาใชสิ้ทธิ 

 ขอ้ก าหนดสิทธิ
ขอ้ 1.4 หนา้ 15 

 4.4 มาตรการคุม้ครองผูถื้อ warrant  ซ่ึงมีขอ้ก าหนดดงัน้ี 
 (1) กรณีมีขอ้ก าหนดใหบ้ริษทัสามารถเรียกใหผู้ถื้อ warrant ใชสิ้ทธิ 
ก่อนก าหนด บริษทัรับรองวา่ ขอ้ก าหนดดงักล่าว 
 (ก) มีความเป็นธรรม ชดัเจน และเหตุแห่งการเรียกใหใ้ชสิ้ทธิ 
ก่อนก าหนดดงักล่าวตอ้งอา้งอิงเหตุการณ์หรือการกระท าท่ีไม่อยูใ่นอ านาจควบคุม
ของบุคคลใด ๆ  
 (ข) ก าหนดใหบ้ริษทั ตอ้งเรียกใหมี้การใชสิ้ทธิเม่ือมีเหตุการณ์ 
ท่ีก าหนดไว ้
 (ค) มีมาตรการท่ีเพียงพอซ่ึงท าใหผู้ถื้อ warrant ในทอดต่อ ๆ ไป 
ทราบถึงขอ้ก าหนดดงักล่าว 
 (2) ก าหนดเหตุและเง่ือนไขในการปรับสิทธิในกรณีดงัต่อไปน้ีพร้อมกบั
ระบุวธีิการค านวณ 
 (ก) เม่ือมีการเปล่ียนแปลง par value หุน้ของบริษทั อนัเป็นผลมาจาก
การรวมหุน้หรือแบ่งแยกหุน้ 

 
ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอ้ก าหนดสิทธิ 
ขอ้ 1.3 ก. 

หนา้ 10 
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Checklist 

ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์ 

เอกสำร 
อ้ำงองิ 

(ข้อ/หน้ำ) 
 (ข) เม่ือบริษทัเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาท่ีต ่ากวา่ราคาตลาด7 
 
 (ค) เม่ือบริษทัเสนอขาย CD หรือ warrant ในราคาท่ีต ่ากวา่ราคาตลาด7 

 

 (ง) เม่ือบริษทัจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุน้ท่ีออกใหม่
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
 (จ) เม่ือบริษทัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซ่ึงเกินกวา่อตัราท่ีระบุไวใ้น
ขอ้ก าหนดสิทธิ 
 
 (ฉ) เม่ือมีกรณีอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกบั (ก) ถึง (จ) ท่ีท าใหผ้ล
ประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ท่ีผูถื้อ warrant จะไดรั้บเม่ือมีการใชสิ้ทธิดอ้ยไปกวา่เดิม 
 กรณีการปรับสิทธิตามขอ้ (ข) และ (ค) บริษทัไดร้ะบุส่วนลดจากราคา
ตลาด พร้อมกบัวธีิการค านวณราคาเสนอขายและราคาตลาดในขอ้ก าหนดสิทธิแลว้ 
 ทั้งน้ี หากบริษทัจะไม่ด าเนินการปรับสิทธิเม่ือเกิดเหตุการณ์ตาม  
(ก)-(ฉ) บริษทัไดรั้บผอ่นผนัจากส านกังานก่อนการเสนอขายแลว้ ตามหนงัสือ
ท่ี_________ ลงวนัท่ี _____________________ 

ขอ้ 1.3 ข. หนา้ 10-

11 

ขอ้ 1.3 ค. หนา้ 

11-13 

ขอ้ 1.3 ง. หนา้ 13 

ขอ้ 1.3 จ. หนา้ 

13-14 

ขอ้ 1.3 ฉ. หนา้ 

14 

 

5. กำรด ำเนินกำรภำยหลงักำรเสนอขำย warrant   
 5.1 บริษทัระบุไวใ้นการเสนอขาย warrant วา่ จะปรับสิทธิโดยวธีิใดวธีิหน่ึง
ดงัน้ี 
  (1) ปรับราคาและอตัราการใชสิ้ทธิ หรือ 
  (2) ปรับราคาใชสิ้ทธิ ควบคู่กบัการออก warrant ใหม่ทดแทนการปรับ
อตัราการใชสิ้ทธิ 
  ทั้งน้ี หากบริษทัตอ้งออกหุน้รองรับเพ่ิมเติม บริษทัตอ้งยืน่มติท่ีประชุม 
ผูถื้อหุน้ท่ีอนุมติัใหอ้อกหุน้รองรับการปรับสิทธินั้นอยา่งเพียงพอต่อส านกังาน 
ก่อนกำรปรับสิทธิ จึงจะถือวา่บริษทัไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้รองรับ 

 ขอ้ก าหนดสิทธิ 
ขอ้ 1.3 หนา้ 9-14 

 5.2 บริษทัระบุไวใ้นการเสนอขาย warrant วา่จะไม่ขยายอาย ุwarrant  
และไม่แกไ้ขเปล่ียนแปลงราคาและอตัราการใชสิ้ทธิ เวน้แต่จะเป็นการปรับสิทธิ
ตามท่ีก าหนดในขอ้ 4.4 (2)  

 ขอ้ก าหนดสิทธิ 
ขอ้ 1.1 หนา้ 3, 
ขอ้1.3 หนา้ 9-14, 
ขอ้ 5.2 หนา้ 20 

 

                                                 
7
  คือ การเสนอขายหลกัทรัพยโ์ดยมีราคาเสนอขายต ่ากวา่ราคาตลาดเกิน 10% โดยมีวธีิการค านวณราคาเสนอขาย
และราคาตลาดตามหมายเหตุ 1  
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หมำยเหตุ 1 
กำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ทีอ่อกใหม่ในรำคำต ำ่ หมายถึง การเสนอขายหลกัทรัพยใ์นกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี   
  1. การเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาต ่า หมายถึง การเสนอขายหุน้ โดยก าหนดราคาเสนอขายตาม 1 
ใหมี้ส่วนลดจากราคาตลาดเกินกวา่ 10% 
  2. การเสนอขาย warrant ในราคาต ่า หมายถึง การเสนอขาย warrant และหุน้รองรับ  
โดยก าหนดราคาเสนอขายตาม 1 ใหมี้ส่วนลดจากราคาตลาดเกินกวา่ 10% 
  3. การเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ (“CD”) ในราคาต ่า หมายถึง การเสนอขาย CD  
โดยก าหนดราคาเสนอขายตาม 1 ใหมี้ส่วนลดจากราคาตลาดเกินกวา่ 10% 
 
1. กำรค ำนวณรำคำเสนอขำย 

1.1 กรณีเสนอขายหุน้ ใหใ้ชร้าคาเสนอขายต่อผูล้งทุน 
1.2 กรณีเสนอขาย warrant ใหใ้ชร้าคาเสนอขาย warrant บวกราคาใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 

  1.3  กรณีเสนอขายหุน้ควบคู่ไปกบัใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ ใหค้  านวณดงัน้ี 
((Ps) (Qs)) + ((Pw)(Qw)) + ((Ep)( Qx))  
                        Qs +  Qx 

  ทั้งน้ี โดยท่ี 
  Ps   =  ราคาเสนอขายหุน้ 
  Qs  =  จ านวนหุน้ท่ีเสนอขายควบคู่ไปกบั warrant 
  Pw =  ราคาเสนอขาย warrant 
  Qw =  จ านวน warrant ท่ีเสนอขายควบคู่ไปกบัหุน้ 
  Ep  =  ราคาใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้ตาม warrant 
  Qx  =  จ านวนหุน้ท่ีจะไดรั้บจากการใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้ตาม Qw 
 1.4 กรณีเสนอขาย CD ใหใ้ชร้าคาเสนอขาย CD หารดว้ยอตัราแปลงสภาพ 
 
2. กำรค ำนวณรำคำตลำด ใหใ้ชร้าคาหน่ึงราคาใดดงัต่อไปน้ี   
  2.1 รำคำตลำดถัวเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนกัของหุน้ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัท าการติดต่อกนั  
แต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกนั ก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขาย 
   (1) ราคาท่ีน ามาถวัเฉล่ียสามารถใชร้าคาปิดหรือราคาเฉล่ียของการซ้ือขายหุน้ 
ในแต่ละวนัก็ได ้
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  (2) วนัก ำหนดรำคำเสนอขำย ใหเ้ป็นวนัใดวนัหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  (ก) วนัท่ีคณะกรรมการมีมติใหเ้สนอวาระต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือขออนุมติัใหบ้ริษทัเสนอ
ขาย warrant และหุน้รองรับในราคาต ่า  

 (ข) วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาต ่า 
  (ค) วนัแรกท่ีเสนอขายต่อผูล้งทุน 
  (ง) วนัท่ีผูล้งทุนมีสิทธิซ้ือหุน้ตาม warrant    
   ทั้งน้ี หากไม่ใชร้าคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุน้ตลาดตามขอ้ 2.1 ใหร้ะบุความเหมาะสมและ
เหตผุลของการไม่เลือกใชร้าคาตลาดดงักล่าวใหช้ดัเจนดว้ย 
 2.2 ราคาท่ีก าหนดโดยผา่นการวเิคราะห์เปรียบเทียบกบัความตอ้งการซ้ือและความตอ้งการขายหุน้ท่ีออก
ใหม่ของบริษทั เช่น การส ารวจความตอ้งการซ้ือหลกัทรัพย ์(book building) เป็นตน้  
  2.3  ราคายติุธรรมท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยูใ่นบญัชีรายช่ือท่ีส านกังานใหค้วามเห็นชอบ  
ทั้งน้ี ใหเ้ปิดเผยสมมติฐานส าคญัท่ีใชป้ระกอบการค านวณราคาตลาดใหเ้พียงพอและชดัเจนดว้ย 
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เอกสำรทีต้่องจดัส่งพร้อมกบั checklist กำรเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้น (“warrant”) 
และหุ้นทีอ่อกใหม่เพ่ือรองรับwarrant (“หุ้นรองรับ”)  ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 

 

เอกสำรทีต้่องจดัส่งพร้อมกบั checklist มี/ไม่มี หมายเหต ุ
1. รายงานผลการเสนอขาย warrant และหุน้รองรับ มี  
2. หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ท่ีขออนุมติัใหอ้อกและเสนอขาย warrant และ

หุน้รองรับ 
มี  

3. มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ท่ีอนุมติัใหอ้อกและเสนอขาย warrant  
 และหุน้รองรับ 

มี  

4. ขอ้ก าหนดสิทธิ warrant มี  
5. รายละเอียดการค านวณจ านวนหุน้รองรับ มี  
6. รายละเอียดการค านวณ dilution effect มี  
7. หนงัสือส านกังานแจง้การผอ่นผนัการออก warrant ในสดัส่วน 
 ท่ีมากกวา่ 50% (ถา้มี) 

ไม่มี  

8. หนงัสือส านกังานแจง้การผอ่นผนัใหบ้ริษทัไม่ตอ้งด าเนินการ 
 ปรับสิทธิเม่ือเกิดเหตุการณ์ตามท่ีประกาศก าหนด (ถา้มี) 

ไม่มี  

 
หมายเหตุ    
(1) เอกสารขา้งตน้ตอ้งใหก้รรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทัเป็นผูล้งนามรับรองความถูกตอ้งของ 
เอกสารทุกหนา้ พร้อมประทบัตราบริษทั (ถา้มี) 
(2) การรายงานผลการเสนอขาย warrant และหุน้รองรับ ใหร้ายงานผลการขายภายใน 15 วนันบัแต ่
วนัปิดการเสนอขาย (มาตรา 64 แห่ง พรบ.หลกัทรัพย ์และประกาศวา่ดว้ยการยกเวน้การยืน่แบบ 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
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รายละเอียดการค านวณจ านวนหุน้รองรับ 

 
จ านวนหุน้สามญัท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิ : 54,926,095 หุน้ 
มูลค่าท่ีตราไว ้     : 1.00  บาทต่อหุน้ 
ราคาการใชสิ้ทธิ : 100.00  บาทต่อหุน้ (เวน้แต่จะมี 

การเปล่ียนแปลงภายหลงั
 ตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

 
จ านวนหุน้ท่ีจดทะเบียนและช าระแลว้ *  : 1,373,152,393  หุน้ 
สดัส่วนของจ านวนหุน้ท่ีรองรับการใชสิ้ทธิเม่ือเทียบกบั 
จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั  : ร้อยละ  4.00  
      =       (54,926,095 x 100)  
          1,373,152,393 
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