
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำท่ีของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

และผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสำมัญ 

ของ บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ท่ี 1 (PERM-W1) 

ลงวันท่ี 18 มิถุนำยน 2562 

 

 
สิ่งท่ีส่งมำด้วย 6 

 



 

 

ข้อก ำหนดว่ำด้วยสทิธิและหน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสทิธิและผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสทิธิ 
ที่จะซือ้หุ้นสำมัญของบริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จ ำกัด (มหำชน)  ครัง้ที่  1 

 
ใบส ำคัญ แสดงสิท ธิที่ จะซื อ้หุ้ นสำมัญ ของบ ริษัท  เพิ่ มสินสตีล เวิค ส์  จ ำกัด  (มหำชน) ค รัง้ที่  1  

(“ใบส ำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “PERM-W1”) ที่เสนอขำยควบคู่กบัหุ้นสำมญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตำมสดัสว่นกำร
ถือหุ้น  ออกโดยบริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จ ำกัด (มหำชน) (“ผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “บริษัท”) ตำมมติที่
ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2562 เมื่อวนัที่ 30 เมษำยน 2562  โดยที่ประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ดงักลำ่ว มีมติอนมุตัิกำร
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ ำนวน 500,000,000 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 500,000,000 บำท เป็นทุนจด
ทะเบียน 1,000,000,000 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวนไม่เกิน 500,000,000 หุ้ น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 
1.00 บำท และมีมติอนมุตัิกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุจ ำนวนไมเ่กิน 250,000,000 หุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท 
เพื่อรองรับกำรจัดสรรหุ้ นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นตำมสดัส่วนจ ำนวนหุ้ นที่ผู้ ถือหุ้ นแต่ละรำยถืออยู่ (Right Offering) 
รวมทัง้มีมติอนุมตัิกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุน เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของ
บริษัทครัง้ที่ 1 (“PERM-W1”) จ ำนวน 250,000,000 หุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท   

ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะได้รับสทิธิตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดสิทธิวำ่ด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผู้ออก
ใบส ำคญัแสดงสิทธิและผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท เพิ่มสนิสตีลเวิคส์ จ ำกดั (มหำชน)  ครัง้ที่ 
1 (“ข้อก ำหนดสิทธิ”)  โดยผู้ออกใบส ำคญัแสดงสทิธิและผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิจะต้องผกูพนัตำมข้อก ำหนดสทิธิทกุ
ประกำร และให้ถือว่ำผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิได้รับทรำบและเข้ำใจข้อก ำหนดตำ่ง ๆ ในข้อก ำหนดสทิธิเป็นอยำ่งดีแล้ว 
รวมทัง้ได้ให้ควำมเห็นชอบกบักำรแต่งตัง้นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิและข้อก ำหนดตำ่ง ๆ ในสญัญำแต่งตัง้นำย
ทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิด้วย   

ทัง้นี ้ผู้ ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิจะจัดให้มีกำรเก็บรักษำข้อก ำหนดสิทธิและสญัญำแต่งตัง้นำยทะเบียน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิไว้ ณ ส ำนกังำนใหญ่ของผู้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิและส ำนกังำนใหญ่ของนำยทะเบียนใบส ำคญั
แสดงสทิธิ เพื่อให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิขอตรวจสอบข้อก ำหนดสิทธิและสญัญำตำ่ง ๆ ดงักลำ่วได้ในวนัและเวลำท ำ
กำรของบคุคลดงักลำ่ว (แล้วแตก่รณี) 
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ส่วนที่ 1  
สำระส ำคัญของใบส ำคัญแสดงสิทธิและรำยละเอียดเกี่ยวกบัใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

 
ช่ือ : ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญของบริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จ ำกัด 

(มหำชน) ครัง้ที่ 1 (“ใบส ำคญัแสดงสทิธิ” หรือ PERM-W1)  

ชนิดของใบส ำคญัแสดงสทิธิ : ระบช่ืุอผู้ ถือและสำมำรถโอนเปลีย่นมือได้ 

วิธีกำรจดัสรร : บริษัทจะจัดสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซือ้หุ้ น
สำมญัเพิ่มทนุท่ีออกใหม่ และได้รับจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุท่ีออกและเสนอ
ขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น (Right Issue) และจองเกิน
จำกสิทธิ (Excess Rights) ในอัตรำส่วน 1 หุ้นสำมญัที่ได้รับจัดสรร ต่อ 1 
หนว่ยใบส ำคญัแสดงสทิธิ (1:1) 

หำกมีเศษจำกกำรค ำนวณตำมอตัรำส่วนกำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิ
ดงักล่ำวให้ปัดเศษดังกล่ำวทิง้ทัง้จ ำนวน และในกรณีที่มีใบส ำคัญแสดง
สทิธิคงเหลอืภำยหลงักำรจดัสรรบริษัทจะด ำเนินกำรยกเลิกใบส ำคญัแสดง
สทิธิในสว่นท่ีเหลอืดงักลำ่วตอ่ไป   

ทัง้นี ้บริษัทได้ก ำหนดวนัก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซือ้หุ้นสำมัญ
เพิ่มทนุควบคูก่บัใบส ำคญัแสดงสทิธิในวนัท่ี 10 พฤษภำคม 2562 (Record 
Date) 

จ ำนวนที่ออก : ไมเ่กิน 250,000,000 หนว่ย 

รำคำเสนอขำยตอ่หนว่ย : หนว่ยละ 0.00 บำท 

อตัรำกำรใช้สทิธิ : ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้ นสำมัญของบริษัท ได้ 1 หุ้ น 
(มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ (par value) หุ้นละ 1.00 บำท) เว้นแต่กรณีมีกำรปรับ
อตัรำกำรใช้สิทธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิตำมที่ระบไุว้ในข้อ 6 ในกรณีที่มี
เศษของหุ้นจำกกำรใช้สทิธิแปลงสภำพใบส ำคญัแสดงสทิธิ ให้ปัดเศษนัน้ทิง้ 

รำคำกำรใช้สทิธิ : 1.80 บำทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิตำมเง่ือนไขกำร
ปรับสทิธิตำมที่ระบไุว้ในข้อ 6 

วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ : วนัท่ี 18 มิถนุำยน 2562 

วนัครบก ำหนดอำยใุบส ำคญั
แสดงสทิธิ 

: วนัท่ี 17 มิถนุำยน 2565  

อำยขุองใบส ำคญัแสดงสทิธิ : 3 ปี นบัจำกวนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสทิธิในครัง้แรก (18 มิถนุำยน 2562 ถึง  
17 มิถนุำยน 2565) ทัง้นี ้ภำยหลงักำรออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ บริษัทจะไม่
ขยำยอำยใุบส ำคญัแสดงสทิธิ 
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จ ำนวนหุ้นสำมญัที่จดัสรรไว้
เพื่อรองรับกำรใช้สทิธิแปลง
สภำพ 

: จ ำนวนหุ้ นสำมัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบส ำคัญแสดงสิทธิ PERM-W1 
จ ำนวน 250,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหนำ่ยได้
แล้วของบริษัท  (จ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วของบริษัทค ำนวณจำกหุ้นที่
ช ำระแล้วก่อนกำรเพิ่มทุน รวมกับหุ้นเพิ่มทนุที่เสนอขำยให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม
ตำมสดัสว่นกำรถือที่ขออนมุตัิจดัสรรในครัง้นี)้ ดงันี ้

  วิธีกำรค ำนวณสดัสว่นหุ้นรองรับ: 

จ ำนวนหุ้นรองรับส ำหรับกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ออกในครัง้นี ้

จ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 

=  250,000,000 /  750,000,000 * 100          =   ร้อยละ  33.33 

ระยะเวลำและก ำหนดกำรใช้
สทิธิ 

: วันก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้แรกตรงกับวันที่ 30 กันยำยน 2562 และวัน
ก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย คือ วนัที่ใบส ำคญัแสดงสิทธิมีอำยคุรบ 3 ปี
นบัจำกวันที่ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ โดยหำกวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้
สดุท้ำยไมต่รงกบัวนัท ำกำร ให้เลื่อนวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำยขึน้มำ
เป็นวนัท ำกำรสดุท้ำยก่อนหน้ำวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำยเดิม ซึ่งจะ
ตรงกบัวนัท่ี 17 มิถนุำยน 2565 

ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิในกำรซือ้
หุ้นรองรับของบริษัทได้ในทกุวนัท ำกำรสดุท้ำย ในทกุๆ ไตรมำสของแต่ละปี
ปฏิทิน (กล่ำวคือ วนัท ำกำรสดุท้ำยของเดือนมีนำคม มิถุนำยน กันยำยน 
ธันวำคม) ตลอดอำยุของใบส ำคญัแสดงสิทธิ ("วันก ำหนดกำรใช้สิทธิ") 
ในกรณีที่วนัใช้สทิธิดงักลำ่วไมต่รงกบัวนัท ำกำร ให้เลื่อนวนัใช้สิทธิดงักลำ่ว
เป็นวนัท ำกำรสดุท้ำยก่อนหน้ำวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิครัง้ดงักลำ่ว 

ระยะเวลำกำรแจ้งควำม
จ ำนงในกำรใช้สทิธิ 

: ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สทิธิในกำรซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ
ของบริษัทจะต้องแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนตำม
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ (“ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ”) ในระหว่ำงเวลำ  
9.00 น. ถึง 16.00 น. ภำยในระยะเวลำ 15 วนัก่อนวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิใน
แต่ละครัง้ รวมถึงกำรแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิครัง้สุดท้ำยให้แสดง
ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิภำยในระยะเวลำ 15 วนัก่อนวนัก ำหนดใช้สิทธิ
ครัง้สดุท้ำย ตำมที่ระบไุว้ในข้อ 5 

กำรไมส่ำมำรถยกเลกิกำร
แจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ 

: เมื่อผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิได้แจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญั
เพิ่มทุนตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิแล้ว จะไม่สำมำรถยกเลิกกำรแจ้งควำม
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จ ำนงในกำรใช้สทิธิดงักลำ่วได้อีกตอ่ไป 

ตลำดรองของใบส ำคญัแสดง
สทิธิ 

: บริษัทจะน ำใบส ำคญัแสดงสิทธิเข้ำจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน
ในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ตลำดรองของหุ้นสำมญัเพิ่ม
ทนุท่ีเกิดจำกกำรใช้สทิธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

: บริษัทจะน ำหุ้นสำมญัเพิ่มทนุท่ีเกิดจำกกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุตำม
ใบส ำคัญแสดงสิทธิเข้ำจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 30 วนันบัจำกวนัใช้
สิทธิแต่ละครัง้ ทัง้นี ้เพื่อให้หุ้นสำมัญดังกล่ำวสำมำรถท ำกำรซือ้ขำยใน
ตลำดหลกัทรัพย์ได้เช่นเดียวกบัหุ้นสำมญัเดิมของบริษัท 

เหตใุนกำรต้องปรับรำคำกำร
ใช้สทิธิ และ/หรืออตัรำกำรใช้
สทิธิ 

: บริษัทจะด ำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรืออตัรำกำรใช้สิทธิตำม
เง่ือนไขกำรปรับสิทธิตำมที่ระบไุว้ในข้อ 6 เมื่อมีเหตกุำรณ์ตำมที่ก ำหนดไว้
ในข้อก ำหนดสิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเป็นเหตุกำรณ์ที่มีลกัษณะ
ตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 11 (4)(ข) ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำด
ทุนที่ ทจ. 34/2551 เร่ือง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำย
ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นที่ออกใหม่ และหุ้ นที่ออกใหม่เพื่อรองรับ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ฉบบัลงวนัที่ 15 ธันวำคม 2551 (รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไข
เพิ่มเติม) 

วตัถปุระสงค์ของกำรออก
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ และ
ประโยชน์ที่บริษัทจะพงึได้รับ
จำกกำรจดัสรรหุ้นสำมญั
เพิ่มทนุในครัง้นี ้

: บริษัทจะน ำเงินทนุที่ได้รับหำกผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิทกุรำยใช้สทิธิซือ้หุ้น
สำมญัของบริษัท ไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท
และ/หรือบริษัทย่อย รวมถึงช ำระคืนหนีเ้งินกู้ ยืม และเพื่อใช้รองรับกำร
ลงทนุในโครงกำรเหลก็เคลอืบส ี(PPGL: Prepainted Galvalume) 

ประโยชน์ที่ผู้ ถือหุ้นจะพงึ
ได้รับจำกกำรเพิม่ทนุ 

: ผู้ ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับผลประโยชน์เก่ียวเนื่องจำกกำรท่ีบริษัทน ำเงินทนุ
ที่ได้ รับไปขยำยธุรกิจและลงทุนในโครงกำรใหม่ของบริษัท เพื่อเพิ่ม
ศกัยภำพและเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งในกำรด ำเนินธุรกิจให้แก่กลุม่บริษัท 
ซึง่จะสร้ำงผลตอบแทนที่ดีและสง่ผลดีกบักำรเติบโตของบริษัทในระยะยำว
และในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิได้รับเงิน
ปันผลตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทที่ก ำหนดให้จ่ำยเงินปันผล
ให้กบัผู้ ถือหุ้นในอตัรำไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 50 ของก ำไรสทุธิหลงัหกัภำษี โดย
พิจำรณำจำกงบกำรเงินรวมเป็นส ำคญั  
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ส่วนที่ 2 

ข้อก ำหนดสิทธิทั่วไป 

1.   ค ำจ ำกดัควำม 

เว้นแต่จะก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่น ค ำและข้อควำมต่ำง ๆ ที่ใช้อยู่ในข้อก ำหนดสิทธินี ้ให้มีควำมหมำย
ดงัตอ่ไปนี ้

"ข้อก ำหนดสทิธิ" : หมำยถึง ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคญัแสดง
สทิธิและผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฉบบันี ้ซึ่งมีผลบงัคบัตัง้แตว่นัที่ออก
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ำมี) 

"ใบส ำคญัแสดงสทิธิ" : หมำยถึง ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท เพิ่มสนิสตีล
เวิคส์ จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ที่  1 (PERM-W1) ชนิดระบุช่ือผู้ ถือและ
สำมำรถโอนเปลี่ยนมือได้ หรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งมี
รำยละเอียดตำมที่ระบไุว้ในข้อก ำหนดสทิธิ 

"ใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ" : หมำยถึง เอกสำรที่ออกโดยศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์เพื่ อให้แทน
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

"บริษัท" หรือ "ผู้ออกใบส ำคญั
แสดงสทิธิ" 

: หมำยถึง บริษัท เพิ่มสนิสตีลเวิคส์ จ ำกดั (มหำชน) 

“ประกำศ ทจ. 34/2551” : หมำยถึง ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุที่ ทจ. 34/2551 เร่ือง
กำรขออนญุำตและกำรอนญุำตให้เสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะ
ซือ้หุ้ นที่ออกใหม่และหุ้ นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
ฉบบัลงวนัท่ี 15 ธนัวำคม 2551 (รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)  

"วนัท ำกำร" : หมำยถึง วนัท ำกำรของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

"ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ" : หมำยถึง ผู้ทรงสทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิแตล่ะหนว่ยตำมข้อ 3.3 

"สมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญั 
แสดงสทิธิ" หรือ "สมดุทะเบียน" 

: หมำยถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทำงทะเบียนซึ่งบันทึก
รำยละเอียดเก่ียวกบัใบส ำคญัแสดงสิทธิและผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ที่เก็บรักษำโดยนำยทะเบียน 

"สทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิ" : หมำยถึง สิทธิทัง้ปวงในใบส ำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกัด
เฉพำะสิทธิในกำรซือ้หุ้นรองรับ  สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนในกำรประชุมผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ  สิทธิในกำร
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ได้รับคำ่เสยีหำยในกรณีหุ้นรองรับไมเ่พียงพอ 

"หุ้นรองรับ" : หมำยถึง หุ้ นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จ ำกัด 
(มหำชน) จ ำนวน 250,000,000 หุ้ น ที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิ
ตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ รวมทัง้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุท่ีจะออกเพิ่มเติมใน
กรณีมีกำรปรับสทิธิภำยใต้ข้อก ำหนดสทิธิ 

“หุ้น” : หมำยถึง หุ้นสำมญัของบริษัท เพิ่มสนิสตีลเวิคส์ จ ำกดั (มหำชน) 

“ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงใน
กำรใช้สทิธิ” 

: หมำยถึง ระยะเวลำที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิซึง่ประสงค์จะใช้สทิธิใน
กำรซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัท สำมำรถแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้
สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิได้ตำมที่ระบไุว้ในข้อ 5.3  

"วนัออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ" : หมำยถึง วนัท่ี 18 มิถนุำยน 2562  

"วนัก ำหนดกำรใช้สทิธิ" : ให้มีควำมหมำยตำมที่ระบไุว้ในข้อ 5.1 ของข้อก ำหนดสทิธิ 

“ส ำนกังำน ก.ล.ต.” : หมำยถึง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ 

"นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดง
สทิธิ" หรือ “นำยทะเบียน” 

: หมำยถึง บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั  
เลขที่ 93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดนิแดง เขตดินแดง  
กรุงเทพมหำนคร 10400   
โทรศพัท์ 0-2009-9000 โทรสำร  0-2009-9991 
และ/หรือ นิติบคุคลใด ๆ ที่ได้รับกำรแตง่ตัง้ให้เป็นนำยทะเบียน
ใบส ำคญัแสดงสทิธิรำยใหมท่ี่รับโอนสทิธิและหน้ำที่ของนำยทะเบยีน
เก่ียวกบักำรเป็นนำยทะเบยีนใบส ำคญัแสดงสทิธินี ้

“ตลำดหลกัทรัพย์” : หมำยถึง ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

"ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์" : หมำยถึง บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

“ระบบ SET PORTAL” : หมำยถึง ระบบเปิดเผยสำรสนเทศของบริษัทจดทะเบียนผ่ำนสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส์ของตลำดหลกัทรัพย์ 

2.   รำยกำรทั่วไป 

ใบส ำคญัแสดงสทิธิเป็นใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ออกและเสนอขำยตำมประกำศ ทจ. 34/2551  
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3.   ใบส ำคัญแสดงสิทธิ สมุดทะเบียนผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสิทธิ และผู้ทรงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

3.1 นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิมีหน้ำที่ที่จะต้องออกใบส ำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ   
ทุกรำย ส ำหรับใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ฝำกไว้กับศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิ
จะต้องระบช่ืุอ “ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์” เป็นผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิแทนในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สทิธิ นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะออกใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิตำมแบบที่
นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิก ำหนดให้แก่ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ 

3.2  นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิมีหน้ำที่ตำมสญัญำแต่งตัง้นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะต้องจดัท ำ
และเก็บรักษำสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิไว้จนกว่ำใบส ำคญัแสดงสิทธิทัง้หมดจะมีกำรใช้สิทธิซือ้
หุ้นรองรับของบริษัทหรือจนกวำ่ครบก ำหนดอำยใุบส ำคญัแสดงสทิธิ (แล้วแตก่รณี) 

3.3 ผู้ทรงสทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

3.3.1 ผู้ทรงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิกรณีทัว่ไป สิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตกได้แก่บุคคลหรือนิติ
บคุคลที่ปรำกฏช่ือเป็นเจ้ำของใบส ำคญัแสดงสทิธิในจ ำนวนดงักลำ่วที่ระบอุยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิในขณะนัน้ๆ หรือในวันก่อนวันแรกของกำรปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอน
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ (วนัก่อนวนัแรกที่ขึน้เคร่ืองหมำย SP) เว้นแต่จะได้มีกำรโอนใบส ำคญัแสดง
สทิธิซึ่งสำมำรถใช้ยนักบัผู้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิได้ตำมข้อ 4.1.1 เกิดขึน้แล้วในวนัก่อนวนัปิดสมุด
ทะเบียนที่เก่ียวข้องข้ำงต้นซึง่สทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิจะตกได้แก่ผู้ รับโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

3.3.2 ผู้ทรงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิกรณีที่ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิแทน  
สทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิจะตกได้แก่บคุคลหรือนิติบคุคลที่นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิได้รับ
แจ้งเป็นหนงัสอืจำกศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ว่ำเป็นผู้ทรงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิในจ ำนวนตำมที่
ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ได้แจ้งตอ่นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิ โดยจ ำนวนดงักลำ่วจะต้องไมเ่กิน
กว่ำจ ำนวนรวมของใบส ำคญัแสดงสิทธิในช่ือของศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ที่ระบอุยู่ในสมุดทะเบียน  
ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิในขณะนัน้ๆ หรือในวนัก่อนวนัแรกของกำรปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอน
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ  

3.4 เมื่อศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์แจ้งตอ่นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิ  นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิมีหน้ำที่
ที่จะต้องออกใบส ำคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ทรงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ฝำกไว้กบัศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์
และลงทะเบียนให้ผู้ทรงสทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิรำยดงักลำ่วเป็นผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิในสมดุทะเบียนผู้
ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมจ ำนวนที่ได้รับแจ้งจำกศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์  ทัง้นี ้เมื่อได้มีกำรออกใบส ำคญั
แสดงสิทธิและลงทะเบียนดงักล่ำวแล้ว นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะแก้ไขจ ำนวนรวมของใบส ำคญั
แสดงสิทธิที่ลงทะเบียนในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิไว้ในช่ือของศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ โดยหกั
จ ำนวนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในช่ือของผู้ทรงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิออก  ส่วน
จ ำนวนรวมของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ปรำกฏในใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ออกให้แก่
ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์นัน้ หำกนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ได้ท ำกำรแก้ไข (ไม่ว่ำด้วยเหตใุดก็ตำม)  
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ให้ถือว่ำมีจ ำนวนลดลงตำมจ ำนวนของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ได้แยกไปออกใบส ำคัญแสดงสิทธิและ
ลงทะเบียนไว้ในช่ือของผู้ทรงสทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิดงักลำ่ว 

4.   กำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

4.1 กำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิที่มิได้ฝำกไว้กบัศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ดงันี ้

4.1.1 แบบกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิระหวำ่งผู้ โอนและผู้ รับโอน กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะสมบรูณ์
เมื่อผู้ โอนใบส ำคญัแสดงสิทธิซึ่งเป็นผู้ที่สมุดทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิระบุช่ือเป็นเจ้ำของ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิในจ ำนวนที่จะท ำกำรโอน หรือผู้ รับโอนคนสดุท้ำยโดยมีกำรสลกัหลงัแสดงกำร
โอนต่อเนื่องครบถ้วนจำกผู้ที่ปรำกฏช่ือดงักลำ่ว (แล้วแตก่รณี) ได้สง่มอบใบส ำคญัแสดงสิทธิให้แก่
ผู้ รับโอนโดยลงลำยมือช่ือสลกัหลงัแสดงกำรโอนให้ไว้ด้วย 

ผลกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิระหว่ำงผู้ รับโอนกบับริษัท  กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะใช้ยนักบั
บริษัทได้ก็ต่อเมื่อนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิได้รับค ำขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคญัแสดง
สิทธิพร้อมทัง้ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ผู้ รับโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิได้ลงลำยมือช่ือเป็นผู้ รับโอนใน
ด้ำนหลงัของใบส ำคญัแสดงสทิธินัน้ครบถ้วนแล้ว 

ผลของกำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิระหวำ่งผู้ รับโอนกบับคุคลภำยนอก  กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะ
ใช้ยนักบับคุคลภำยนอกได้ก็ต่อเมื่อนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิได้ลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคญั
แสดงสทิธิในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิเรียบร้อยแล้ว 

4.1.2 กำรขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ จะต้องกระท ำ ณ ส ำนกังำนใหญ่ของนำยทะเบียน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิในวนัและเวลำท ำกำรของนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ และจะต้องท ำตำม
แบบและวิธีกำรที่นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิก ำหนด โดยผู้ ขอลงทะเบียนจะต้องส่งมอบ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ลงลำยมือช่ือครบถ้วนตำมหลกัเกณฑ์ในข้อ 4.1.1 พร้อมทัง้หลกัฐำนอื่น ๆ ที่
ยืนยนัถึงควำมถกูต้องและควำมสมบรูณ์ของกำรโอนและกำรรับโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิตำมที่นำย
ทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิก ำหนดให้แก่นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิ  และให้นำยทะเบียน
ใบส ำคญัแสดงสทิธิออกใบรับค ำขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ขอลงทะเบียนนัน้ 

4.1.3 นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิจะลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ พร้อมทัง้รับรองกำรโอนไว้ในใบส ำคญัแสดงสทิธิภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่
นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิได้รับค ำขอลงทะเบียนและเอกสำรหลกัฐำนท่ีเก่ียวข้องในกรณีที่ไม่
ต้องออกใบส ำคญัแสดงสิทธิให้ใหม่ หรือภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่นำยทะเบียนใบส ำคัญ
แสดงสทิธิได้รับค ำขอลงทะเบียนและเอกสำรหลกัฐำนที่เก่ียวข้องในกรณีที่ต้องออกใบส ำคญัแสดง
สทิธิให้ใหม่ 

4.1.4 นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิมีสิทธิปฏิเสธไม่รับด ำเนินกำรตำมค ำขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคญั
แสดงสิทธิ หำกนำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิเห็นว่ำกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธินัน้จะขัดต่อ
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กฎหมำยหรือขดัต่อข้อจ ำกดักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ (ถ้ำมี) โดยนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดง
สทิธิจะแจ้งให้ผู้ขอลงทะเบียนทรำบภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแตว่นัท่ีนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ได้รับค ำขอลงทะเบียนและเอกสำรหลกัฐำนท่ีเก่ียวข้อง 

4.2 ส ำหรับกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ฝำกไว้กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ให้เป็นไปตำมข้อบังคับของตลำด
หลกัทรัพย์ ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ และหนว่ยงำนก ำกบัดแูลอื่นท่ีเก่ียวข้อง 

5.   วิธีกำรใช้สิทธิและเงื่อนไขกำรใช้สิทธิ 

5.1 วนัก ำหนดกำรใช้สทิธิ 

วนัก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้แรกตรงกบัวนัที่ 30 กนัยำยน 2562 และวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำยคือวนัที่
ใบส ำคญัแสดงสิทธิมีอำยคุรบ 3 ปีนบัจำกวนัที่ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยหำกวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้
สดุท้ำยไมต่รงกบัวนัท ำกำร ให้เลื่อนวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำยขึน้มำเป็นวนัท ำกำรสดุท้ำยก่อนหน้ำวนั
ก ำหนดกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำยเดิม ซึง่ตรงกบัวนัท่ี 17 มิถนุำยน 2565 

ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิสำมำรถใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิในกำรซือ้หุ้นรองรับของบริษัทได้ในวนัท ำกำร
สุดท้ำยของทุกๆ ไตรมำสของแต่ละปีปฏิทิน (กล่ำวคือ วันท ำกำรสุดท้ำยของเดือน  มีนำคม มิถุนำยน 
กนัยำยน ธนัวำคม) ตลอดอำยใุบส ำคญัแสดงสทิธิ ("วันก ำหนดกำรใช้สิทธิ") ในกรณีที่วนัใช้สทิธิดงักลำ่วไม่
ตรงกบัวนัท ำกำร ให้เลือ่นวนัใช้สทิธิดงักลำ่วเป็นวนัท ำกำรสดุท้ำยก่อนหน้ำวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิครัง้ดงักลำ่ว 

ทัง้นี ้บริษัทจะไมเ่รียกให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิใช้สทิธิ นอกเหนือจำกวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิที่ระบไุว้ข้ำงต้น 

5.2 กำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ 

ในกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุนของบริษัท ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุน
ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ตนถืออยู่ทัง้หมดหรือบำงสว่นก็ได้ ส ำหรับใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เหลือและไม่ได้ใช้
สิทธิภำยในวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย บริษัทจะถือว่ำผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิ
ตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิดงักลำ่วและให้ถือวำ่ใบส ำคญัแสดงสทิธินัน้ๆ สิน้สภำพโดยไมม่ีกำรใช้สทิธิ 

5.3 ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ 

5.3.1 ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัแตล่ะครัง้ (ยกเว้นกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย) 

 ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุนของบริษัทจะต้องแจ้ ง
ควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ ตำมวิธีกำรและขัน้ตอนกำรใช้
สิทธิตำมข้อ 5.4 (“ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ”) ในระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ภำยใน
ระยะเวลำ 15 วนัก่อนวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละครัง้ (“ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้
สทิธิ”) 



ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหนำ้ที่ของผู้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิและผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน้สำมญัของ บริษัท เพ่ิมสินสตีลเวิคส์ จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 1 

- 10 - 

 ทัง้นี ้บริษัทจะไม่ปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิเพื่อพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิเพื่อ
ก ำหนดสิทธิของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิในกำรที่จะใช้สิทธิซือ้หุ้ นสำมญัเพิ่มทุนของบริษัท  และ
บริษัทจะแจ้งขำ่วและรำยละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัก ำหนดวนัใช้สทิธิ ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนง
ในกำรใช้สิทธิ อตัรำกำรใช้สิทธิ รำคำกำรใช้สิทธิ รำยละเอียดบญัชีธนำคำรเพื่อกำรจองซือ้และใช้
สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ บุคคลที่บริษัทจะแต่งตัง้ให้เป็นตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้
สิทธิ (ถ้ำมี) และสถำนที่ใช้สิทธิ ผ่ำนระบบ SET PORTAL หรือระบบอื่นใดตำมที่ตลำดหลกัทรัพย์
ก ำหนด เพื่อแจ้งให้ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 5 วันท ำกำรก่อนวันเร่ิม
ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิแตล่ะครัง้ 

5.3.2 ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัครัง้สดุท้ำย 

ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะต้องแจ้งควำมจ ำนงตำมวิธีกำรและขัน้ตอนกำรใช้สิทธิตำมข้อ 5.4 ใน
ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ภำยในระยะเวลำ 15 วันก่อนวันก ำหนดใช้สิทธิครัง้สุดท้ำย 
(“ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย”) 

ทัง้นี ้บริษัทจะแจ้งขำ่วและรำยละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัก ำหนดวนัใช้สิทธิ ระยะเวลำกำรแจ้งควำม
จ ำนงในกำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย อตัรำกำรใช้สิทธิ รำคำกำรใช้สิทธิ รำยละเอียดบญัชีธนำคำรเพื่อ
กำรจองซือ้และใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ บคุคลที่บริษัทจะแตง่ตัง้ให้เป็นตวัแทนรับแจ้งควำม
จ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) และสถำนที่ใช้สิทธิ ผ่ำนระบบ SET PORTAL หรือระบบอื่นใดตำมที่
ตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนดเพื่อแจ้งให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิทรำบลว่งหน้ำไม่น้อยกว่ำ 5 วนัท ำกำร
ก่อนวนัเร่ิมระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย พร้อมทัง้สง่จดหมำยลงทะเบียน
ถึงผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ ตำมรำยช่ือที่ปรำกฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ ณ วนัปิด
สมุดทะเบียนพักกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิครัง้สุดท้ำย โดยบริษัทจะปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิเพื่อพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้สดุท้ำยเป็นเวลำ 21 วนัก่อนวนัก ำหนด
ใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย และตลำดหลกัทรัพย์จะท ำกำรขึน้เคร่ืองหมำยห้ำมกำรซือ้ขำยชัว่ครำว (SP) เพื่อ
ห้ำมกำรซือ้ขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิ ลว่งหน้ำ 2 วนัท ำกำรก่อนวนัปิดสมดุทะเบียน 

ในกรณีที่วนัเร่ิมปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิเพื่อพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ใช่
วนัท ำกำรของตลำดหลกัทรัพย์ ให้เลื่อนวนัเร่ิมปิดสมุดทะเบียนเป็นวนัท ำกำรสดุท้ำยก่อนหน้ำวนั
เร่ิมปิดสมดุทะเบียนเดิมดงักลำ่ว ทัง้นี ้ใบส ำคญัแสดงสทิธิจะพกักำรซือ้ขำยจนถึงวนัก ำหนดใช้สทิธิ
ครัง้สดุท้ำย 

5.4 วิธีกำรใช้สทิธิและขัน้ตอนกำรใช้สทิธิ  

5.4.1 ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิสำมำรถขอรับใบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุได้ที่บริษัท 
และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) หรือดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ของบริษัท 
(www.permsin.com) โดยสำมำรถแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซือ้หุ้ นสำมัญเพิ่มทุนได้ที่บริษัท 
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และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) ตำมระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำร
ใช้สทิธิตำมที่ระบใุนข้อ 5.3 ข้ำงต้น 

ที่อยูบ่ริษัท : 
บริษัท เพิ่มสนิสตีลเวคิส์ จ ำกดั (มหำชน) 
4, 95-96 หมูท่ี่ 6 ต ำบลโคกขำม 
อ ำเภอเมอืงสมทุรสำคร จงัหวดัสมทุรสำคร 74000 
โทรศพัท์  0-3482-5090-100   
โทรสำร 0-3482-5078, 0-3482-5079, 0-3482-5081 
 

ในกรณีที่ใบส ำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบใบหุ้ น (Script) ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิสำมำรถใช้
ใบส ำคญัแสดงสทิธิเป็นหลกัฐำนในกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิได้ทนัที 

 
ในกรณีที่ใบส ำคญัแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหลกัทรัพย์ (Scripless) ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่
ต้องกำรใช้สทิธิต้องแจ้งควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอเพื่อขอถอนใบส ำคญัแสดงสทิธิตำมที่ตลำด
หลกัทรัพย์ก ำหนด ดงันี ้

 ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของตนอยู่ในบญัชี “บริษัท 
ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด เพื่อผู้ ฝำก” ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่
ต้องกำรใช้สิทธิต้องแจ้งควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอเพื่อขอถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ตำมที่ตลำดหลักทรัพย์ก ำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ เป็นนำยหน้ำซือ้ขำย
หลกัทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลกัทรัพย์ดงักลำ่วจะด ำเนินกำรแจ้งกบัศนูย์รับ
ฝำกหลกัทรัพย์เพื่อขอถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิจำกบัญชี “บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ำกัด เพื่อผู้ฝำก” โดยศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์จะด ำเนินกำรออกใบแทน
ใบส ำคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้เป็นหลกัฐำนประกอบกำรใช้สิทธิซือ้หุ้ นสำมัญเพิ่มทุนของ
บริษัท 

 ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิไม่มีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ โดยใบส ำคญัแสดงสทิธิอยู่
กบัศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ใน “บญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์” ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่
ต้องกำรใช้สิทธิ ต้องแจ้งควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอเพื่อขอถอนใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ตำมที่ตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนด โดยยื่นต่อศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์เพื่อขอถอนใบส ำคัญ
แสดงสิทธิจำก “บญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์” โดยศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์จะด ำเนินกำร
ออกใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ เพื่อใช้เป็นหลกัฐำนประกอบกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่ม
ทนุของบริษัท 
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ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ (ทัง้ที่ถือเป็นใบส ำคญัแสดงสทิธิและในระบบไร้ใบหลกัทรัพย์ (Scripless)) 
ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุน จะต้องปฏิบตัิตำมเง่ือนไขกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้
สิทธิ โดยต้องด ำเนินกำรและส่งเอกสำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิภำยในระยะเวลำกำรแจ้ง
ควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ ดงันี ้

ก) แบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุนที่ได้กรอกข้อควำมถูกต้องชัดเจน 
และครบถ้วนทุกรำยกำร พร้อมลงนำมโดยผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิและส่งให้แก่บริษัท 
และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) ในช่วงระยะเวลำกำรแจ้งควำม
จ ำนงในกำรใช้สทิธิ 

ข) ใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมแบบที่ตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนด 
ซึ่งผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิลงลำยมือช่ือผู้ โอนด้ำนหลงั ตำมจ ำนวนที่ระบุในแบบแสดง
ควำมจ ำนงกำรใช้สทิธิ และหนงัสอืมอบอ ำนำจให้ผู้อื่นมำรับใบส ำคญัแสดงสทิธิฉบบัใหม่
ส ำหรับใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ยงัไม่ได้ใช้สทิธิ (ถ้ำมี) และสง่ให้แก่ บริษัท และ/หรือ ตวัแทน
รับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ (ถ้ำมี) 

ค) ช ำระเงินตำมจ ำนวนที่ระบุในใบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุน และส่ง
หลกัฐำนกำรช ำระเงินให้แก่บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ (ถ้ำ
มี) โดยผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ประสงค์จะใช้สทิธิซือ้หุ้น จะต้อง  

1)  โอนเงินเข้ำบญัชีเงินฝำกประเภทกระแสรำยวนั ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) 
สำขำถนนสขุสวสัดิ์ ช่ือบญัชี “บญัชีจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุบริษัท เพิ่มสนิสตีลเวิคส์ จ ำกดั 
(มหำชน)” เลขที่บัญชี 043-1-09322-7 โดยให้แนบหลกัฐำนกำรโอนเงินที่ธนำคำร
ออกให้ พร้อมระบช่ืุอ-นำมสกลุ และเบอร์โทรศพัท์ที่สำมำรถติดตอ่ไว้ด้วย หรือ  

2)  ช ำระเป็น เช็คบุคคล แคช เชีย ร์เช็ค  ด ร๊ำฟ ท์  ที่ สำมำรถ เรียก เก็บ ได้ ใน เขต
กรุงเทพมหำนคร ภำยใน 1 วนัท ำกำรนบัจำกวนัท่ีแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สทิธิในแตล่ะ
ครัง้ โดยเช็คบคุคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟ ต้องลงวนัท่ีก่อนวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิใน
ครัง้นัน้ไม่น้อยกวำ่ 3 วนัท ำกำร และขีดคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำย “บญัชีจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุ
บริษัท เพิ่มสนิสตีลเวิคส์ จ ำกดั (มหำชน)” โดยให้ระบช่ืุอ-นำมสกลุ และเบอร์โทรศพัท์
ที่สำมำรถติดตอ่ได้ไว้ด้ำนหลงัด้วย หรือ  

3)  ช ำระโดยวิธีกำรอื่นตำมแต่ที่บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ 
(ถ้ำมี) จะเป็นผู้ก ำหนดและแจ้งให้ทรำบตอ่ไป 

ทัง้นี ้กำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัดงักลำ่วจะสมบรูณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทและ/หรือตวัแทนรับแจ้ง
ควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ (ถ้ำมี) เรียกเก็บเงินดงักลำ่วได้แล้วเทำ่นัน้ หำกบริษัท และ/หรือ 
ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) เรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุผลใดๆ ที่มิได้
เกิดจำกควำมผิดของบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี)  
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บริษัทจะถือวำ่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิแสดงเจตนำยกเลกิกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ
ในครัง้นัน้ โดยบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) จะจดัส่ง
ใบส ำคญัแสดงสทิธิพร้อมกบัเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ที่เรียกเก็บเงินไมไ่ด้คืนให้แก่ผู้
ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิภำยใน 14 วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิในครัง้นัน้ ๆ แตท่ัง้นี ้ไม่
ถือเป็นกำรตดัสิทธิที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้ต่อไป 
เว้นแตเ่ป็นกำรใช้สิทธิในครัง้สดุท้ำย บริษัทจะถือวำ่ใบส ำคญัแสดงสทิธินัน้ ๆ สิน้สภำพลง
โดยไมม่ีกำรใช้สทิธิซึง่บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ (ถ้ำมี) จะ
ไมรั่บผิดชอบตอ่ดอกเบีย้ และ/หรือคำ่เสยีหำยอื่นใด ไมว่ำ่กรณีใด ๆ  

ง) ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบค่ำอำกรแสตมป์หรือภำษีอื่นใด  (ถ้ำมี) 
ตำมบทบญัญัติแหง่ประมวลรัษฎำกรหรือข้อบงัคบัหรือกฎหมำยต่ำง ๆ ที่ใช้บงัคบัในกำร
ใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

จ) หลกัฐำนประกอบกำรใช้สทิธิ 

1)   บคุคลธรรมดำสญัชำติไทย :  ส ำเนำบตัรประชำชน หรือส ำเนำบตัรข้ำรำชกำร 
หรือส ำเนำบตัรพนกังำนรัฐวิสำหกิจที่ยงัไม่หมดอำย ุ(ในกรณีมีกำรเปลี่ยนช่ือ/
ช่ือสกลุ ซึง่ท ำให้ช่ือ/ช่ือสกลุ ไมต่รงกบัใบส ำคญัแสดงสทิธิ ให้แนบเอกสำรที่ออก
โดยหน่วยงำนรำชกำร เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกุล เป็นต้น) พร้อมลงลำยมือ
ช่ือรับรองส ำเนำถูกต้อง (กรณีผู้ ใช้สิทธิเป็นผู้ เยำว์ จะต้องแนบหนงัสือยินยอม
ของ บิดำหรือมำรดำ หรือผู้ปกครอง (แล้วแต่กรณี) ส ำเนำบตัรประชำชนของ
บิดำหรือมำรดำหรือผู้ปกครอง  และส ำเนำทะเบียนบ้ำนท่ีผู้ เยำว์อำศยัอยู่พร้อม
ลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง) 

2)   บคุคลธรรมดำต่ำงด้ำว :   ส ำเนำใบต่ำงด้ำว หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำง พร้อม
ลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง 

3)   นิติบคุคลสญัชำติไทย : ส ำเนำหนงัสือรับรองบริษัท ที่กระทรวงพำณิชย์ออกให้
ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันก ำหนดกำรใช้สิทธิในครัง้นัน้ ๆ พร้อมรับรองส ำเนำ
ถกูต้องโดยกรรมกำรผู้มีอ ำนำจที่มีช่ือปรำกฏอยูใ่นหนงัสือรับรองบริษัทนัน้ และ
เอกสำรหลกัฐำนของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงลำยมือช่ือตำม 1) หรือ 2) พร้อมลง
ลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง 

4)   นิติบุคคลต่ำงด้ำว  : ส ำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียนจัดตัง้นิติบุคคล และ/หรือ 
หนงัสอืรับรองนิติบคุคล พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้องโดยกรรมกำรผู้
มีอ ำนำจ และเอกสำรหลกัฐำนของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงลำยมือช่ือตำม  1) 
หรือ 2) พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง และรับรองโดย Notary public 
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ของประเทศที่ออกเอกสำรนัน้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิในครัง้
นัน้ๆ 

5)   คัสโตเดียน (Custodian) : ส ำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียน พร้อมหนังสือ
แตง่ตัง้คสัโตเดียน และเอกสำรหลกัฐำนของผู้มีอ ำนำจลงลำยมือช่ือตำม 1) หรือ 
2) พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง และรับรองโดย Notary public ของ
ประเทศที่ออกเอกสำรนัน้ไมเ่กิน 6 เดือนก่อนวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิในครัง้นัน้ๆ 

ทัง้นี ้หำกผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิไมส่ง่มอบหลกัฐำนประกอบกำรใช้สิทธิตำมที่กลำ่วข้ำงต้น บริษัท 
และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี)  ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ำผู้ ถือใบส ำคัญ
แสดงสทิธิไมป่ระสงค์จะใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิในครัง้นัน้ๆ อย่ำงไรก็ตำม บริษัท และ/หรือ 
ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ (ถ้ำมี) สำมำรถใช้ดลุพินิจในกำรพิจำรณำให้ผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสทิธิ ใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ ได้ตำมควำมเหมำะสม 

5.4.2 จ ำนวนหนว่ยของใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ขอใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุจะต้องเป็นจ ำนวนเต็มเทำ่นัน้ 
โดยอตัรำกำรใช้สทิธิเทำ่กบัใบส ำคญัแสดงสทิธิหนึง่หนว่ยตอ่หุ้นสำมญั 1 หุ้น เว้นแตก่รณีมีกำรปรับ
อตัรำกำรใช้สทิธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสทิธิตำมที่ระบไุว้ในข้อ 6 

5.4.3 จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกให้เมื่อมีกำรใช้สิทธิจะค ำนวณโดยกำรน ำจ ำนวนเงินในกำรใช้สิทธิ ซึ่งผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิได้ช ำระตำมที่กลำ่วข้ำงต้น หำรด้วยรำคำกำรใช้สิทธิในขณะที่มีกำรใช้สิทธินัน้ 
โดยบริษัทจะออกหุ้นสำมญัเป็นจ ำนวนเต็ม ไม่เกินจ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิคูณด้วย
อตัรำกำรใช้สทิธิ หำกมีกำรปรับรำคำกำรใช้สทิธิ และ/หรืออตัรำกำรใช้สทิธิแล้วท ำให้มีเศษเหลอือยู่
จำกกำรค ำนวณดงักลำ่ว บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ (ถ้ำมี) จะไม่น ำ
เศษดงักลำ่วมำคิดค ำนวณและจะช ำระเงินที่เหลอืจำกกำรใช้สิทธิดงักลำ่วเป็นเช็คระบช่ืุอขีดคร่อม
เฉพำะคืนให้แก่ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ โดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 14 วันนับจำกวัน
ก ำหนดกำรใช้สทิธิในแตล่ะครัง้โดยไมม่ีดอกเบีย้ไมว่ำ่ในกรณีใด ๆ 

ในกรณีที่ต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงอตัรำกำรใช้สิทธิตำมเกณฑ์กำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ และ /หรือ
อตัรำกำรใช้สิทธิตำมที่ระบุในเง่ือนไขกำรปรับสิทธิ และมีเศษของจ ำนวนหุ้นสำมญัที่จะได้รับจำก
กำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิให้ตดัเศษของหุ้นทิง้ 

5.4.4 ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะต้องใช้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมญัไม่ต ่ำกว่ำ 100 หุ้นสำมญั โดยจ ำนวน
หนว่ยของใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ขอใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัจะต้องเป็นจ ำนวนเต็มเทำ่นัน้ อยำ่งไรก็ตำม 
ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ มีสิทธิในกำรซือ้หุ้นต ่ำกวำ่ 100 หุ้นสำมญั จะต้องใช้สิทธิในกำร
ซือ้หุ้นสำมญัในครัง้เดียวทัง้จ ำนวน ยกเว้นในกำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำยนี ้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะ
สำมำรถใช้สทิธิในกำรซือ้หุ้นสำมญัโดยไมม่ีกำรก ำหนดจ ำนวนหุ้นสำมญัขัน้ต ่ำ 

5.4.5 หำกบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) ได้รับเอกสำรแจ้งควำมจ ำนง
ในกำรใช้สทิธิตำมข้อ 5.4.1 จ) ไมค่รบถ้วนหรือไม่ถกูต้อง หรือจ ำนวนเงินท่ีบริษัทได้รับช ำระไม่ครบ
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ตำมจ ำนวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญั หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่ำ
ข้อควำมที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิกรอกลงในแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญันัน้ไม่
ครบถ้วนหรือไมถ่กูต้อง หรือติดอำกรแสตมป์ (ถ้ำมี) ไมค่รบถ้วนถกูต้องตำมบทบญัญตัิแหง่ประมวล
รัษฎำกร ข้อบังคับ หรือกฎหมำยต่ำง ๆ ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะต้องท ำกำรแก้ไขให้ถูกต้อง
ภำยในระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิในแต่ละครัง้ หำกผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิไมท่ ำ
กำรแก้ไขให้ถกูต้องภำยในระยะเวลำดงักลำ่ว บริษัทและ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้
สทิธิ (ถ้ำมี) จะถือว่ำผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิแสดงเจตนำยกเลิกกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัในครัง้นัน้ 
ๆ และบริษัทและ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) จะจดัสง่เงินที่ได้รับโดยไม่มี
ดอกเบีย้ และใบส ำคัญแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ภำยใน  14 วันนับจำกวัน
ก ำหนดกำรใช้สิทธิในครัง้นัน้ ๆ ตำมวิธีกำรและเง่ือนไขที่ก ำหนดโดยบริษัทและ/หรือ ตวัแทนรับแจ้ง
ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) ทัง้นี ้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สทิธิ
ซือ้หุ้นสำมญัใหม่ได้ ในวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้ต่อไป เว้นแต่กำรใช้สิทธิครัง้นัน้จะเป็นกำรใช้สิทธิ
ครัง้สุดท้ำย ให้ถือว่ำใบส ำคัญแสดงสิทธินัน้ ๆ สิน้สภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ บริษัทจะไม่
รับผิดชอบตอ่ดอกเบีย้และ/หรือคำ่เสยีหำยอื่นใด ไมว่ำ่กรณีใด ๆ 

5.4.6 ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิช ำระเงินในกำรใช้สทิธิไมค่รบถ้วน บริษัท และ/หรือตวัแทนรับแจ้ง
ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) มีสิทธิที่จะด ำเนินกำรประกำรใดประกำรหนึ่งดงัต่อไปนี  ้ตำมที่
บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ (ถ้ำมี) จะเห็นสมควร 

ก) ให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิช ำระเงินเพิ่มเติมตำมจ ำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วน
ภำยในระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิในครัง้นัน้  หำกบริษัท และ/หรือ 
ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ (ถ้ำมี) ไมไ่ด้รับเงินครบตำมจ ำนวนในกำรใช้สทิธิ
ภำยในระยะเวลำดังกล่ำว บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ  
(ถ้ำมี) จะถือวำ่กำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิในครัง้นัน้สิน้สภำพลงโดยไมม่กีำรใช้สทิธิ 
หรือ 

ข)  ถือว่ำจ ำนวนหุ้นสำมญัที่จองซือ้มีจ ำนวนเท่ำกับจ ำนวนเงินที่ได้รับจำกกำรใช้สิทธิตำม
รำคำกำรใช้สทิธิในขณะนัน้ หรือ 

ค)  ถือวำ่กำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิในครัง้นัน้สิน้สภำพลงโดยไมม่ีกำรใช้สทิธิ 

ทัง้นี ้ ในกำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย บริษัทจะด ำเนินกำรตำมข้อ ข) ข้ำงต้น และกำรกระท ำใด ๆ ของ
บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ (ถ้ำมี) ให้ถือวำ่เป็นท่ีสดุ  

ในกรณีตำมข้อ ก) และ ค) บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) จะส่ง
เงินที่ได้รับไว้คืนเป็นเช็คระบช่ืุอขีดคร่อมเฉพำะและใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดง
สทิธิโดยจะถือว่ำไม่มีกำรใช้สทิธิดงักลำ่ว โดยจะสง่คืนให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ ทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนภำยใน 14 วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิในครัง้นัน้ ๆ โดยไมม่ีดอกเบีย้ 
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ในกรณีตำมข้อ ข) บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) จะถือวำ่มีกำรใช้
สทิธิเพียงบำงสว่น และบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ (ถ้ำมี) จะสง่มอบ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิส่วนที่เหลือคืนให้กับผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 14 วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิในครัง้นัน้ ๆ พร้อมเงินสว่นที่
เหลอื (ถ้ำมี) โดยไม่มีดอกเบีย้โดยช ำระเป็นเช็ค ดร๊ำฟท์ ตัว๋แลกเงินธนำคำร หรือค ำสัง่จ่ำยเงินของ
ธนำคำร ซึ่งขีดคร่อมสัง่จ่ำยเฉพำะช่ือผู้ ถือใบส ำคญัสิทธิ อย่ำงไรก็ดี ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่มี
กำรใช้สทิธิดงักลำ่ว ยงัมีผลตอ่ไปจนถึงวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย เว้นแตเ่ป็นกำรใช้สิทธิครัง้
สดุท้ำย 

5.4.7  ในกรณีที่บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) ไม่สำมำรถคืนเงินสว่นที่
ไม่ได้ใช้สิทธิให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิได้ภำยในระยะเวลำ 14 วนันบัแต่วนัครบก ำหนดกำรใช้
สิทธิในครัง้นัน้ ๆ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะได้รับดอกเบีย้ในอตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยค ำนวณ
จำกเงินสว่นที่ไมไ่ด้ใช้สิทธินบัแตว่นัท่ีพ้นก ำหนด 14 วนัดงักลำ่วจนถึงวนัที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ได้รับคืน 

อย่ำงไรก็ดี หำกบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ  (ถ้ำมี) ได้ท ำกำรส่งเช็ค 
ดร๊ำฟท์ ตั๋วแลกเงินธนำคำร หรือค ำสั่งจ่ำยเงินของธนำคำร ซึ่งขีดคร่อมสั่งจ่ำยเฉพำะช่ือผู้ ถือ
ใบส ำคญัสิทธิ ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุในหนงัสือแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ
โดยถกูต้องแล้ว ให้ถือวำ่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ ได้รับเงินคืนโดยชอบและผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ 
ไมม่ีสทิธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือคำ่เสยีหำยใด ๆ อีกตอ่ไป 

5.4.8  เมื่อผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ประสงค์จะใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ ได้ปฏิบตัิตำมเง่ือนไขกำรแจ้ง
ควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ กล่ำวคือ ได้สง่มอบทัง้ใบส ำคญัแสดงสิทธิ แบบแสดง
ควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญั พร้อมทัง้หลกัฐำนประกอบกำรใช้สิทธิตำมข้อ 5.4.1 จ) และ
ช ำระเงินค่ำจองซือ้หุ้นสำมญัถกูต้องและครบถ้วนสมบรูณ์ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ จะไม่สำมำรถ
เพิกถอนกำรใช้สทิธิได้ เว้นแตจ่ะได้รับควำมยินยอมเป็นหนงัสอืจำกบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้ง
ควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ (ถ้ำมี) 

5.4.9  เมื่อพ้นก ำหนดวนัก ำหนดใช้สิทธิครัง้สดุท้ำยแล้ว แต่ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิยงัมิได้ปฏิบตัิตำม
เง่ือนไขของกำรใช้สทิธิที่บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ (ถ้ำมี) ก ำหนดไว้
อย่ำงครบถ้วน ให้ถือว่ำใบส ำคัญแสดงสิทธินัน้ ๆ สิน้สภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ  และผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิจะใช้สทิธิใด ๆ ไมไ่ด้อีก 

5.4.10 ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิสง่มอบใบส ำคญัแสดงสทิธิ เป็นจ ำนวนมำกกวำ่จ ำนวนที่ประสงค์
จะใช้สิทธิ บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) จะสง่ใบส ำคญัแสดง
สทิธิใบใหมโ่ดยมีจ ำนวนของใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ลดลงให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิดงักลำ่ว หำก
ใบส ำคญัแสดงสทิธินัน้อยูใ่นระบบใบหุ้น โดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 14 วนันบัจำกวนัครบ
ก ำหนดกำรใช้สทิธินัน้ ๆ และจะท ำกำรยกเลกิใบส ำคญัแสดงสทิธิใบเก่ำ 
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5.4.11 บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุช ำระแล้วของบริษัทตอ่กระทรวงพำณิชย์ตำมจ ำนวนหุ้น
สำมญัที่ออกใหม่ส ำหรับกำรใช้สิทธิในแต่ละครัง้ภำยใน  14 วนั นบัตัง้แต่วนัที่บริษัทได้รับช ำระค่ำ
หุ้นตำมจ ำนวนที่มีกำรใช้สิทธิแต่ละครัง้ และบริษัทจะด ำเนินกำรให้นำยทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัท
จดทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ได้ใช้สทิธินัน้เข้ำเป็นผู้ ถือหุ้นสำมญัของบริษัทในสมดุทะเบียน
ผู้ ถือหุ้นตำมจ ำนวนหุ้นสำมญัที่ค ำนวณได้จำกกำรใช้สทิธิในครัง้นัน้ 

ทัง้นี ้บริษัทจะด ำเนินกำรยื่นค ำขอให้รับหุ้นสำมญัเพิ่มทนุที่ออกเนื่องจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญั
แสดงสิทธิ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเข้ำซือ้ขำยในตลำดหลักทรัพย์ภำยใน 30 วันนับแต่วัน
ก ำหนดกำรใช้สทิธิแตล่ะครัง้ 

หุ้นสำมญัใหมท่ี่ออกเนื่องจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิจะมีสทิธิและสถำนะเท่ำเทียมกบั
หุ้ นสำมัญของบริษัทที่ได้ออกไปก่อนหน้ำแล้วทุกประกำร นับตัง้แต่วันที่มีกำรจดแจ้งช่ือของ 
ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือผู้ รับสิทธิแทนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทและจดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแล้ว
เนื่องจำกกำรออกหุ้นสำมญัใหม่ จำกกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิกบักระทรวงพำณิชย์แล้ว 

5.4.12  ในกรณีที่หุ้ นสำมัญที่ส ำรองไว้เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิไม่เพียงพอ  บริษัทจะด ำเนินกำรชดใช้
ค่ำเสียหำยที่เกิดขึน้ให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้ตำมข้อ 7 อย่ำงไรก็ตำม 
บริษัทจะไม่ชดใช้ค่ำเสยีหำยให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไม่สำมำรถใช้สทิธิได้  ถึงแม้ว่ำจะมีหุ้น
สำมญัเพียงพอ ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิเป็นบคุคลต่ำงด้ำวหรือนิติบคุคลตำ่งประเทศที่ไม่
สำมำรถใช้สทิธิได้ เพรำะถกูจ ำกดัสทิธิตำมสดัสว่นกำรถือหุ้นท่ีระบใุนข้อบงัคบัของบริษัท 

5.4.13  นำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

 บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400  
โทรศพัท์  : 0-2009-9000 
โทรสำร  : 0-2009-9991 
Website  : http://www.set.or.th/tsd 
E-mail  : TSDCallCenter@set.or.th 

นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะรับผิดชอบกำรปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซึ่งใน
สมุดทะเบียนผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยช่ือเต็ม สัญชำติ และที่อยู่ของผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิและรำยละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องตำมที่ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ก ำหนด ในกรณี
ข้อมลูไมต่รงกนั บริษัทจะถือวำ่สมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิเป็นข้อมลูที่ถกูต้อง 

ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิมีหน้ำที่ในกำรแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงหรือข้อผิดพลำดในรำยละเอียดในกำร
ลงบนัทึกในสมุดทะเบียนผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ และนำยทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะ
เปลีย่นแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลำดดงักลำ่ว  

http://www.set.or.th/tsd
mailto:TSDCallCenter@set.or.th
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5.4.14  วิธีกำรสง่มอบใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

บริษัทจะด ำเนินกำรส่งมอบใบส ำคัญแสดงสิทธิให้แก่บุคคลตำมรำยช่ือผู้ ที่ได้รับกำรจัดสรร
ใบส ำคญัแสดงสิทธิและบริษัทจะด ำเนินกำรออกและสง่มอบใบส ำคญัแสดงสิทธิ ตำมรำยละเอียด 
ดงันี ้

1) กรณีที่ผู้ ได้รับกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิไม่มีบญัชีขำยหลกัทรัพย์กบับริษัทหลกัทรัพย์
หรือศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์  

ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ จะสง่มอบใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมจ ำนวนที่ได้รับจดัสรรให้แก่ผู้ที่
ได้รับกำรจดัสรรทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตำมช่ือที่อยู่ที่ระบใุนสมุดทะเบียนผู้ ถือ
หุ้นภำยใน 15 วันท ำกำร นับแต่วันที่ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี ้ผู้ ที่ได้รับกำร
จัดสรรจะไม่สำมำรถขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ได้ รับกำรจัดสรรในครัง้นี ใ้นตลำด
หลกัทรัพย์ได้ จนกว่ำจะได้รับใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซึ่งอำจได้รับภำยหลงัจำกที่ใบส ำคญั
แสดงสทิธิของบริษัทเร่ิมซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์ 

2) กรณีที่ผู้ ที่ ได้ รับกำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซือ้ขำยหลักทรัพย์กับบริษัท
หลกัทรัพย์ 

 ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ จะน ำใบส ำคัญแสดงสิทธิฝำกไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝำก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด เพื่อผู้ ฝำก” และศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอด
บญัชีจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่บริษัทนัน้ฝำกหลกัทรัพย์อยู่ ในขณะเดียวกันบริษัท
หลกัทรัพย์นัน้ก็จะบนัทึกยอดบญัชีจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ผู้ ได้รับจดัสรรฝำกไว้ และ
ออกหลกัฐำนกำรฝำกให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่ได้รับกำรจัดสรรภำยใน 7 วนัท ำกำร นบัจำกวนัที่
ออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ ในกรณีนีผู้้ที่ได้รับกำรจดัสรรจะสำมำรถขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ในตลำดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีที่ตลำดหลกัทรัพย์อนมุตัิให้ท ำกำรซือ้ขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ในตลำดหลกัทรัพย์ 

 ทัง้นี ้ช่ือของผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับกำรจดัสรรจะต้องตรงกบัช่ือเจ้ำของบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ที่ผู้
ที่ได้รับกำรจัดสรรประสงค์ที่จะฝำกใบส ำคญัแสดงสิทธิไว้ มิฉะนัน้แล้ว บริษัทขอสงวน
สทิธิที่จะด ำเนินกำรออกใบส ำคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้ที่ได้รับกำรจดัสรรตำม 1) แทน 

3) กรณีที่ผู้ ได้รับกำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซือ้ขำยหลักทรัพย์กับศูนย์รับฝำก
หลกัทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 

 บริษัทจะน ำใบส ำคญัแสดงสทิธิฝำกไว้ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ และศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์
จะบนัทึกยอดบญัชีจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมจ ำนวนที่ได้รับกำรจดัสรรไว้ในบญัชี
ของบญัชีผู้ออกหลกัทรัพย์สมำชิกเลขที่ 600 และออกหลกัฐำนกำรฝำกให้แก่ผู้ที่ได้รับกำร
จดัสรรภำยใน 7 วนัท ำกำร นบัจำกวนัที่ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ เมื่อผู้ ถือหุ้นที่ได้รับกำร
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จดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิต้องกำรขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ ผู้ ถือหุ้นดงักลำ่วจะต้องถอน
ใบส ำคัญแสดงสิทธิออกจำกบัญชีเลขที่  600 ดังกล่ำว โดยต้องติดต่อผ่ำนบริษัท
หลกัทรัพย์ทัว่ไป ซึ่งอำจจะมีคำ่ธรรมเนียมในกำรด ำเนินกำรตำมที่ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ 
และ/หรือ บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ๆ ก ำหนด ดงันัน้ในกรณีนี ้ผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับจดัสรรจะสำมำรถ
ขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิในตลำดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีที่ตลำดหลกัทรัพย์อนุญำตให้ท ำกำร
ซือ้ขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิของบริษัทได้ในตลำดหลกัทรัพย์ และผู้ ถือหุ้ นที่ได้รับกำร
จดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิได้ด ำเนินกำรถอนใบส ำคญัแสดงสทิธิออกจำกบญัชีเลขที่ 600 
ดงักลำ่วแล้ว 

5.4.15 กำรสง่มอบหุ้นสำมญัเพิ่มทนุท่ีเกิดจำกกำรใช้สทิธิของใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

ในกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัของบริษัทตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิหรือใบแทน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญั สำมำรถเลือกให้บริษัทด ำเนินกำรในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดงัตอ่ไปนี ้

1) ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ได้รับกำรจดัสรรหุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้นสำมญั โดย
ให้ออกใบหุ้นในนำมของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ จะสง่มอบใบหุ้น
ตำมจ ำนวนที่ใช้สิทธิแก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตำมช่ือ
ที่อยู่ที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิ ภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัจำกวนัครบ
ก ำหนดกำรใช้สิทธิแต่ละครัง้ ในกรณีนี ้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญั จะ
ไมส่ำมำรถขำยหุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สทิธิในตลำดหลกัทรัพย์ได้จนกวำ่จะได้รับใบหุ้น 
ซึง่อำจจะได้รับภำยหลงัจำกที่หุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิได้รับอนญุำตให้เข้ำท ำกำร
ซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์ 

2) ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ได้รับกำรจดัสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสำมญั 
แตป่ระสงค์จะใช้บริกำรของศนูย์ฝำกหลกัทรัพย์ โดยผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิประสงค์ที่จะ
ฝำกหุ้ นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทหลกัทรัพย์ ซึ่งผู้ ถือใบส ำคัญ
แสดงสทิธิมีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์อยู่ ในกรณีนี ้ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ จะด ำเนินกำรน ำ
หุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สทิธิฝำกไว้กบั “บริษัทศนูย์ฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
เพื่อผู้ ฝำก“และศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจ ำนวนหุ้ นสำมัญที่บริษัท
หลกัทรัพย์นัน้ฝำกหุ้นสำมญัอยู ่ในขณะเดียวกนับริษัทหลกัทรัพย์นัน้ก็จะบนัทกึยอดบญัชี
จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัฝำกไว้และออกหลกัฐำน
กำรฝำกให้แก่ผู้ใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัจำกวนัครบก ำหนดกำรใช้สทิธิ
ในแต่ละครัง้ ในกรณีนีผู้้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ได้รับกำรจดัสรรหุ้นสำมญั จะสำมำรถ
ขำยหุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สทิธิในตลำดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีท่ีตลำดหลกัทรัพย์อนญุำต
ให้หุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สทิธิท ำกำรซือ้ขำยได้ในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญั เลือกให้บริษัทด ำเนินกำรตำมข้อ 
2) ช่ือของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ได้รับกำรจดัสรรหุ้น จะต้องตรงกบัช่ือเจ้ำของบญัชีซือ้
ขำยหลกัทรัพย์ที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิประสงค์ที่จะฝำกหุ้นสำมญัไว้ในบญัชีหลกัทรัพย์
ดงักล่ำว มิฉะนัน้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะด ำเนินกำรออกใบหุ้นแก่ผู้ ถือใบส ำคัญแสดง
สทิธิที่ได้รับกำรจดัสรรหุ้นตำมข้อ 1) แทน 

3) ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซือ้หุ้ นสำมัญไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่
ประสงค์จะใช้บริกำรของศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ โดยผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิประสงค์ที่จะ
ฝำกหุ้นสำมญัไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 กรณีนี ้บริษัทจะ
ด ำเนินกำรน ำหุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สทิธิฝำกไว้กบัศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ และศนูย์รับ
ฝำกหลกัทรัพย์จะบนัทกึยอดบญัชีจ ำนวนหุ้นสำมญั ตำมจ ำนวนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ได้รับกำรจดัสรรไว้ในบญัชีผู้ออกหลกัทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 และออกหลกัฐำนกำรฝำก
ให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ได้รับจำกกำรจัดสรรหุ้นภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัจำกวนั
ครบก ำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละครัง้ เมื่อผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ได้รับกำรจัดสรรหุ้น
ต้องกำรขำยหุ้น ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ได้รับกำรจดัสรรหุ้นต้องถอนหุ้นออกจำกบญัชี
เลขที่ 600 ดงักลำ่ว โดยต้องติดต่อผ่ำนบริษัทหลกัทรัพย์ทัว่ไป ซึ่งอำจจะมีค่ำธรรมเนียม
ในกำรด ำเนินตำมที่ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ๆ ก ำหนด ดงันัน้ 
ในกรณีนี ้ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับกำรจัดสรรหุ้นจะสำมำรถขำยหุ้นที่ได้รับกำร
จดัสรรในตลำดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีที่ตลำดหลกัทรัพย์อนุญำตให้หุ้นของบริษัทท ำกำรซือ้
ขำยได้ในตลำดหลกัแหง่ประเทศไทย และผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ได้รับกำรจดัสรรหุ้นได้
ด ำเนินกำรถอนหุ้นออกจำกบญัชีเลขที่ 600 ดงักลำ่วแล้ว 

6.   เงื่อนไขกำรปรับสิทธิ 

เพื่อรักษำผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่ำเดิม บริษัทจะด ำเนินกำรปรับ
รำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใช้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุน ตลอดอำยุของใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
เมื่อเกิดเหตกุำรณ์ใดเหตกุำรณ์หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

6.1 เมื่อบริษัทมีกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นของบริษัท อนัเป็นผลมำจำกกำรรวมหุ้นที่ออกแล้วของ
บริษัทหรือกำรแบง่แยกหุ้นท่ีออกแล้วของบริษัท โดยกำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใช้สทิธิและอตัรำกำรใช้สทิธิจะ
มีผลบงัคบัทนัทีนบัตัง้แตว่นัท่ีได้มีกำรจดทะเบียนเปลีย่นแปลงมลูคำ่ที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญัของบริษัทกบักรม
พฒันำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์  

(1) รำคำกำรใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้
Price 1  = Price 0 x Par 1 

                   Par 0 
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(2) อตัรำกำรใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้
Ratio 1  = Ratio 0 x Par 0 

                    Par 1 
โดยที ่ Price 1 คือ รำคำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 

 Price 0 คือ รำคำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

 Ratio 1 คือ อตัรำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 

 Ratio 0 คือ อตัรำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

 Par 1 คือ มลูคำ่ที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญัหลงักำรเปลีย่นแปลง 

 Par 0  คือ มลูคำ่ที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญัก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

6.2 เมื่อบริษัทเสนอขำยหุ้นสำมญัออกใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น (Rights Offering) และ/หรือ
ประชำชนทัว่ไป และ/หรือบคุคลในวงจ ำกดั โดย “รำคำสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสำมญัที่ออกใหม่” ต ่ำกว่ำร้อยละ 
90 ของ “รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมญัของบริษัท” ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้
สทิธิจะมีผลบงัคบัทนัทีนบัตัง้แตว่นัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสำมญัจะไมไ่ด้รับสทิธิในกำรซือ้หุ้นสำมญัที่ออกใหม ่(วนัแรก
ที่ตลำดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมำย XR) ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) 
และ/หรือวนัแรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัที่ออกใหม่ให้แก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจ ำกัด 
(แล้วแตก่รณี)  

ในกำรนี ้

"รำคำสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสำมญัที่ออกใหม่"  ค ำนวณได้จำกจ ำนวนเงินทัง้หมดที่บริษัทจะได้รับจำกกำรเสนอ
ขำยหุ้นสำมญั หกัด้วยค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ที่ออกนัน้ (ถ้ำมี) หำรด้วยจ ำนวนหุ้น
สำมญัที่ออกใหมท่ัง้หมด 

อนึ่ง ในกรณีที่มีกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัที่ออกใหม่พร้อมกนัมำกกว่ำ 1 รำคำกำรเสนอขำย ภำยใต้เง่ือนไขที่
จะต้องซือ้หุ้นดงักลำ่วด้วยกนั ให้น ำรำคำเสนอขำยทกุรำคำมำค ำนวณรำคำสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสำมญัที่ออก
ใหม ่แตใ่นกรณีที่กำรเสนอขำยดงักลำ่วไมอ่ยูภ่ำยในเง่ือนไขที่ต้องซือ้ด้วยกนั ให้น ำเฉพำะรำคำเสนอขำยทีต่ ่ำ
กวำ่ร้อยละ 90 ของ "รำคำตลำดตอ่หุ้นของหุ้นสำมญัของบริษัท" มำค ำนวณกำรเปลีย่นแปลงเทำ่นัน้ 

"รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้ นสำมัญของบริษัท"  ได้ก ำหนดไว้ เท่ำกับมูลค่ำกำรซือ้ขำยหุ้นสำมัญของบริษัท
ทัง้หมดหำรด้วยจ ำนวนหุ้นสำมญัของบริษัทที่มีกำรซือ้ขำยทัง้หมดในตลำดหลกัทรัพย์ในระหว่ำงระยะเวลำ 
15 วนัท ำกำรติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีใช้ในกำรค ำนวณ 

“วนัท่ีใช้ในกำรค ำนวณ” หมำยถึง วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสำมญัจะไมไ่ด้รับสิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมญัที่ออกใหม่ (วนั
แรกที่ตลำดหลักทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมำย XR) ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม (Rights 
Offering) และ/หรือวันแรกของกำรเสนอขำยหุ้ นสำมัญที่ออกใหม่ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่
ประชำชนทัว่ไป และ/หรือกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั แล้วแตก่รณี 
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ในกรณีที่ไม่สำมำรถหำ “รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมญัของบริษัท” เนื่องจำกหุ้นสำมญัไม่มีกำรซือ้ขำยใน
ช่วงเวลำดงักล่ำว บริษัทจะด ำเนินกำรก ำหนดรำคำยุติธรรมของหุ้นสำมญัของบริษัทเพื่อใช้ในกำรค ำนวณ
แทน 

“รำคำยตุิธรรม” หมำยถึง รำคำที่ประเมินโดยที่ปรึกษำทำงกำรเงินท่ีส ำนกังำน ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบ 

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

 MP x (A + B) 

(2) อตัรำกำรใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตำมสตูรค ำนวณดงันี ้
Ratio 1 = Ratio 0 x [MP (A + B)] 

 (A x MP) + BX 

โดยที ่ Price 1 คือ รำคำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
Price 0  คือ รำคำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 1 คือ อตัรำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 0 คือ อตัรำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
MP คือ รำคำตลำดตอ่หุ้นของหุ้นสำมญัของบริษัท 

A คือ จ ำนวนหุ้ นสำมัญที่ได้เรียกช ำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วันก่อนวันปิดสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพื่อสิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมญัที่ออกใหม่กรณีกำรเสนอขำยหุ้น
สำมญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือวนัก่อนวนัแรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัที่
ออกใหม่กรณีกำรเสนอหุ้นสำมญัให้แก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือกรณีเสนอขำย
หุ้นสำมญัให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั แล้วแตก่รณี 

B คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกใหมเ่พื่อเสนอขำยตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขำย
ตอ่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือเสนอขำยให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั แล้วแตก่รณี 

BX คือ จ ำนวนเงินที่จะได้ รับทัง้สิน้  หลังหักค่ำ ใช้จ่ำยที่ เกิดขึน้จำกกำรออก
หลกัทรัพย์นัน้ (ถ้ำมี) ทัง้จำกกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขำย
ประชำชนทัว่ไป และ/หรือเสนอขำยให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั 

6.3 เมื่อบริษัทเสนอขำยหลกัทรัพย์ออกใหมใ่ด ๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขำยประชำชนทัว่ไป และ/หรือ
บคุคลในวงจ ำกดัโดยที่หลกัทรัพย์นัน้มีสิทธิที่จะแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญัได้ หรือให้สิทธิในกำรซือ้
หุ้นสำมญั (“หลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภำพ”) เช่น หุ้นกู้ แปลงสภำพ หรือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะ
ซือ้หุ้นสำมญั โดยที่ “รำคำสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสำมญัที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสทิธิ” ดงักลำ่วต ่ำกวำ่ร้อยละ 90 
ของ “รำคำตลำดตอ่หุ้นของหุ้นสำมญัของบริษัท” 
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กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และอตัรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผู้ ซือ้หุ้นสำมญัจะ
ไมไ่ด้รับสทิธิในกำรซือ้หลกัทรัพย์ออกใหมใ่ด ๆ ที่มีสทิธิแปลงสภำพ / เปลีย่นเป็นหุ้นสำมญั หรือให้สทิธิในกำร
ซือ้หุ้นสำมญั (วนัแรกที่ตลำดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมำย XR) ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้กับผู้ ถือหุ้น
เดิม (Rights Offering) และ/หรือ วนัแรกของกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ออกใหมใ่ด ๆ ที่มีสทิธิที่จะแปลงสภำพ / 
เปลีย่นเป็นหุ้นสำมญัได้หรือให้สทิธิในกำรซือ้หุ้นสำมญั กรณีเสนอขำยให้กบัประชำชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีที่
เป็นกำรเสนอขำยให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั (แล้วแตก่รณี) 

“รำคำสทุธิตอ่หุ้นของหุ้นสำมญัที่ออกใหมเ่พื่อรองรับสทิธิ” ค ำนวณได้จำกจ ำนวนเงินท่ีบริษัทจะได้รับจำกกำร
ขำยหลกัทรัพย์ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญั หรือให้สิทธิในกำรซือ้หุ้ นสำมัญ หกัด้วย
คำ่ใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรออกหลกัทรัพย์นัน้ (ถ้ำมี) รวมกบัเงินที่จะได้รับจำกกำรแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็น
หุ้นสำมญั หรือใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญันัน้ หำรด้วยจ ำนวนหุ้นทัง้สิน้ท่ีต้องออกใหม่เพื่อรองรับกำรใช้สทิธินัน้ 

อนึ่ง ในกรณีที่มีกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัที่ออกใหม่พร้อมกนัมำกกว่ำ 1 รำคำกำรเสนอขำย ภำยใต้เง่ือนไขที่
จะต้องซือ้หุ้นดงักลำ่วด้วยกนั ให้น ำรำคำเสนอขำยทกุรำคำมำค ำนวณรำคำสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสำมญัที่ออก
ใหม ่แตใ่นกรณีที่กำรเสนอขำยดงักลำ่วไม่อยูภ่ำยในเง่ือนไขที่ต้องซือ้ด้วยกนั ให้น ำเฉพำะรำคำเสนอขำยที่ต ่ำ
กวำ่ร้อยละ 90 ของ "รำคำตลำดตอ่หุ้นของหุ้นสำมญัของบริษัท" มำค ำนวณกำรเปลีย่นแปลงเทำ่นัน้  

"รำคำตลำดตอ่หุ้นของหุ้นสำมญัของบริษัท" มีควำมหมำยเช่นเดียวกบัรำยละเอียดในข้อ 6.2 ข้ำงต้น 

“วนัที่ใช้ในกำรค ำนวณ” หมำยถึง วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสำมญัจะไม่ได้รับสทิธิในกำรซือ้หลกัทรัพย์ที่ออกใหมใ่ดๆ 
ที่ให้สทิธิแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญั หรือให้สทิธิในกำรซือ้หุ้นสำมญั ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำย
หลกัทรัพย์ดงักลำ่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และ/หรือ วนัแรกของกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ที่ออก
ใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญัได้ หรือให้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมญัส ำหรับกรณีที่เป็น
กำรเสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั แล้วแตก่รณี 

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

 [MP x (A + B)] 

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

 [(A x MP) + BX] 

 โดยที่  Price 1 คือ รำคำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง  
Price 0 คือ รำคำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 1 คือ อตัรำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 0 คือ   อตัรำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
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MP คือ   รำคำตลำดตอ่หุ้นของหุ้นสำมญัของบริษัท 
A คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ได้เรียกช ำระเต็มมลูคำ่แล้ว ณ วนัก่อนปิดสมดุทะเบียนผู้

ถือหุ้ นเพื่อสิทธิในกำรซือ้หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภำพ / 
เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญัได้ หรือให้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมญั กรณีเสนอขำยให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิม และ/หรือวนัก่อนวนัแรกของกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มี
สทิธิที่จะแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญัได้ หรือให้สทิธิในกำรซือ้หุ้นสำมญั 
กรณีเสนอขำยต่อประชำชนทั่วไป และ/หรือกรณีเสนอขำยให้แก่บุคคลใน
วงจ ำกดั แล้วแตก่รณี 

B คือ จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของหลกัทรัพย์ใดๆ ที่มี
สทิธิที่จะแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญัได้ หรือให้สทิธิในกำรซือ้หุ้นสำมญั
ตำมที่เสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขำยต่อประชำชนทัว่ไป และ/
หรือ เสนอขำยให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั 

BX คือ จ ำนวนเงินที่จะได้ รับทัง้สิน้  หลังหักค่ำใช้จ่ำยที่ เกิดขึน้จำกกำรออก
หลกัทรัพย์ใด ๆ ที่ให้สทิธิที่จะแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมัญได้ หรือให้สทิธิ
ในกำรซือ้หุ้นสำมญั ส ำหรับกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขำย
ประชำชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด รวมกับเงินที่จะ
ได้รับจำกกำรใช้สิทธิแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญัได้ หรือให้สิทธิในกำร
ซือ้หุ้นสำมญั 

6.4 เมื่อบริษัทจ่ำยเงินปันผลทัง้หมดหรือบำงส่วนเป็นหุ้ นสำมัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นของบริษัท ซึ่งกำร
เปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และอตัรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผู้ ซือ้หุ้นสำมญัจะไม่มี
สทิธิรับหุ้นปันผล (วนัแรกที่ตลำดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมำย XD) 

(1)  รำคำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้

Price 1 = Price 0 x A 
 (A + B) 

(3) อตัรำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้
Ratio 1 = Ratio 0 x (A + B) 

 A 

โดยที่  Price 1 คือ รำคำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง  
Price 0 คือ รำคำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 1 คือ   อตัรำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 0 คือ   อตัรำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
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A คือ จ ำนวนหุ้ นสำมัญที่ได้เรียกช ำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหุ้น เพื่อสทิธิในกำรรับหุ้นปันผล 

B คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกใหมใ่นรูปแบบของหุ้นสำมญัปันผล 

6.5  เมื่อบริษัทมีกำรจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินเกินกวำ่อตัรำร้อยละ 60 ของก ำไรสทุธิตำมงบกำรเงินรวมของบริษัท (ที่
ได้มีกำรตรวจสอบแล้ว) หลงัจำกหกัขำดทุนสะสม ส ำรองตำมกฎหมำย สว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยและภำษี
เงินได้จำกผลกำรด ำเนินงำนในรอบระยะเวลำบัญชีใด ๆ ในระหว่ำงอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ กำร
เปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผู้ ซือ้หุ้นสำมญัจะไม่มี
สทิธิรับเงินปันผล (วนัแรกที่ตลำดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมำย XD) 

ทัง้นี ้อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลข้ำงต้นพิจำรณำจำกนโยบำยปันผลของบริษัท ซึ่งก ำหนดไว้ที่ไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 
50 ของก ำไรสุทธิภำยหลังจำกกำรหักภำษีเงินได้นิติบุคคลและกำรจัดสรรทุนส ำรองตำมกฎหมำยโดย
พิจำรณำจำกงบกำรเงินรวมเป็นส ำคญั และมีสว่นเพิ่มบนอตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลดงักลำ่วเกินกวำ่ร้อยละ 10  

อตัรำร้อยละของเงินปันผลที่จ่ำยให้กบัผู้ ถือหุ้น ค ำนวณโดยน ำเงินปันผลที่จ่ำยออกจริงจำกผลกำรด ำเนินงำน
ในแตล่ะรอบระยะบญัชี หำรด้วยก ำไรสทุธิตำมงบกำรเงินรวมของบริษัท (ที่ได้มีกำรตรวจสอบแล้ว) หลงัจำก
หกัขำดทุนสะสม ส ำรองตำมกฎหมำย สว่นของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยและภำษีเงินได้ ของผลกำรด ำเนินงำนของ
รอบระยะเวลำบญัชีปีเดียวกนั โดยที่เงินปันผลที่จ่ำยออกจริงดงักลำ่วให้รวมถึงเงินปันผลที่จ่ำยระหวำ่งกำลใน
แตล่ะรอบบญัชีดงักลำ่วด้วย  

"รำคำตลำดตอ่หุ้นของหุ้นสำมญัของบริษัท" มีควำมหมำยเช่นเดียวกบัรำยละเอียดในข้อ 6.2 ข้ำงต้น 

“วันที่ใช้ในกำรค ำนวณ” หมำยถึง วันแรกที่ผู้ ซือ้หุ้ นสำมัญจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล (วันแรกที่ตลำด
หลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมำย XD)  

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

 MP 

(2) อตัรำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้
Ratio 1 = Ratio 0 x MP 

 [MP - (D - R)] 

โดยที่  Price 1 คือ รำคำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง  
 Price 0 คือ   รำคำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
 Ratio 1 คือ   อตัรำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
 Ratio 0 คือ   อตัรำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
 MP คือ   รำคำตลำดตอ่หุ้นของหุ้นสำมญัของบริษัท 



ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหนำ้ที่ของผู้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิและผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน้สำมญัของ บริษัท เพ่ิมสินสตีลเวิคส์ จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 1 

- 26 - 

 D คือ   เงินปันผลตอ่หุ้นท่ีจ่ำยจริงแก่ผู้ ถือหุ้น 
 R คือ  เงินปันผลตอ่หุ้นที่จ่ำยในอตัรำร้อยละ 60 ของก ำไรสทุธิตำมงบกำรเงินรวม

ของบริษัท (ที่ได้มีกำรตรวจสอบแล้ว) หลงัจำกหกัขำดทนุสะสมและส ำรองตำม
กฎหมำย หำรด้วยจ ำนวนหุ้นทัง้หมดที่มีสทิธิได้รับเงินปันผล 

6.6 ในกรณีที่มีเหตกุำรณ์อื่นอนัท ำให้ผลตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ เสียสทิธิและประโยชน์อนัพงึได้  
ซึง่เป็นเหตกุำรณ์ที่ไมไ่ด้ก ำหนดอยูใ่นข้อ 6.1 ถึงข้อ 6.5 ดงักลำ่วข้ำงต้น ให้เป็นดลุยพินิจของบริษัทวำ่จะมีกำร
พิจำรณำเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใช้สิทธิ (และ/หรือปรับจ ำนวนหน่วยใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ แทนอตัรำกำรใช้สิทธิ) ใหม่อย่ำงเป็นธรรม โดยไม่ท ำให้สิทธิของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิด้อยไป
กว่ำเดิม โดยให้ถือว่ำผลกำรพิจำรณำนัน้เป็นที่สดุ และให้บริษัทแจ้งให้ส ำนกังำน ก.ล.ต. ตลำดหลกัทรัพย์ 
และนำยทะเบียนของใบส ำคัญแสดงสิทธิทรำบถึงรำยละเอียดดังกล่ำวทันทีที่มีเหตุให้ต้องด ำเนินกำร
เปลีย่นแปลงสทิธิดงักลำ่ว หรือก่อนวนัท่ีรำคำใข้สทิธิใหม่และอตัรำกำรใช้สทิธิ มีผลบงัคบัใช้ 

6.7 กำรค ำนวณกำรเปลี่ยนรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ 6.1 ถึงข้อ 6.6 เป็นอิสระต่อกนั และจะ
ค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลงตำมล ำดบัเหตุกำรณ์ก่อนหลงั ในกรณีที่มีเหตกุำรณ์ต่ำง ๆ จะเกิดขึน้พร้อมกันให้
ค ำนวณกำรเปลีย่นแปลงเรียงล ำดบัดงันี ้คือ ข้อ 6.1 ข้อ 6.5 ข้อ 6.4 ข้อ 6.2 ข้อ 6.3 และข้อ 6.6  โดยในแตล่ะ
ล ำดบัครัง้ที่มีกำรค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลงให้คงสภำพของรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิเป็นทศนิยม 
5 ต ำแหนง่ 

6.8 กำรค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และอัตรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ 6.1 ถึงข้อ 6.6 จะไม่มีกำร
เปลี่ยนแปลงซึ่งท ำให้รำคำกำรใช้สิทธิใหม่สงูขึน้ และ/หรือ อตัรำกำรใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีกำรรวมหุ้น 
ส ำหรับกำรค ำนวณจ ำนวนเงินจำกกำรใช้สิทธิ จะค ำนวณจำกรำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลงักำรเปลี่ยนแปลง 
(ทศนิยม 5 ต ำแหน่ง) คูณกับจ ำนวนหุ้นสำมญั (จ ำนวนหุ้นสำมญัค ำนวณได้จำก อตัรำกำรใช้สิทธิใหม่ คูณ
กบัจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่แสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ เมื่อค ำนวณได้จ ำนวนหุ้นออกมำเป็นเศษหุ้นให้
ตดัเศษของหุ้นนัน้ทิง้) ในกรณีจ ำนวนเงินท่ีค ำนวณได้จำกกำรใช้สทิธิมีเศษของบำทให้ตดัเศษของบำททิง้ 

ทัง้นี ้ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิจนเป็นผลท ำให้รำคำกำรใช้สิทธิใหม่ที่ค ำนวณตำมสตูรมี
รำคำต ่ำกวำ่มลูค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญั (Par Value) ของบริษัทนัน้ บริษัทขอสงวนสทิธิที่จะปรับรำคำกำรใช้
สทิธิใหมเ่พียงเทำ่กบัมลูคำ่ที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญัเท่ำนัน้ ส ำหรับอตัรำกำรใช้สทิธิใหม่ให้ใช้อตัรำกำรใช้สทิธิที่
ค ำนวณได้ตำมข้อ 6.1 ถึงข้อ 6.6 เช่นเดิม 

6.9 บริษัทอำจท ำกำรปรับรำคำกำรใช้สทิธิควบคู่กบักำรออกใบส ำคญัแสดงสทิธิใหมท่ดแทนกำรปรับอตัรำกำรใช้
สิทธิก็ได้ ทัง้นี ้หำกบริษัทต้องออกหุ้นรองรับเพิ่มเติม บริษัทต้องยื่นมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้น
รองรับกำรปรับสิทธินัน้อย่ำงเพียงพอต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. ก่อนกำรปรับสิทธิ จึงจะถือว่ำบริษัทได้รับอนญุำต
ให้เสนอขำยหุ้นรองรับ 

6.10 กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรือ อัตรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ 6.1 ถึงข้อ 6.6 และ/หรือ กำรออก
ใบส ำคญัแสดงสิทธิใหม่ทดแทนกำรปรับอตัรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ 6.9 บริษัทจะด ำเนินกำรแจ้งรำยละเอียด
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เก่ียวกบักำรปรับอตัรำและรำคำกำรใช้สิทธิของใบส ำคญัแสดงสทิธิทนัทีหรือก่อนวนัที่อตัรำหรือรำคำใช้สิทธิ
แปลงสภำพมีผลบงัคบัผ่ำนระบบ SET PORTAL หรือระบบอื่นใดตำมที่ตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนด และแจ้งต่อ
ส ำนักงำน ก.ล.ต. ภำยใน 15 วันนับแต่วันที่กำรปรับสิทธิมีผลบังคับใช้  และจัดส่งข้อก ำหนดสิทธิที่แก้ไข
เพิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิภำยใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับกำรร้องขอเป็นหนงัสอืจำกผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสิทธิและจะจัดให้มีกำรเก็บรักษำส ำเนำข้อก ำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ ส ำนกังำนใหญ่ของบริษัท 
และ/หรือ ส ำนกังำนใหญ่ของตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ (ถ้ำมี) เพื่อให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
สำมำรถขอตรวจสอบส ำเนำข้อก ำหนดสทิธิที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ในวนัและเวลำท ำกำรของสถำนที่ดงักลำ่ว  

7.   ค่ำเสียหำยกรณีที่บริษัทไม่สำมำรถจัดให้มีหุ้นรองรับกำรใช้สิทธิ 

บริษัทจะชดใช้คำ่เสยีหำยให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ ตำมรำยละเอียดดงันี  ้

7.1 บริษัทจะชดใช้ค่ำเสียหำยให้เฉพำะผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ท่ีมำแจ้งควำม
จ ำนงที่จะใช้สทิธิในวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิแต่ละครัง้ และบริษัทไมส่ำมำรถจดัให้มีหุ้นสำมญัเพื่อรองรับกำรใช้
สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิได้อยำ่งครบถ้วน โดยค่ำเสียหำยที่บริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ดงักลำ่ว สำมำรถค ำนวณได้ตำมที่ก ำหนดในข้อ 7.3 ยกเว้นกรณีที่บริษัทไมส่ำมำรถออกหุ้นสำมญัให้แก่ผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิได้เนื่องจำกข้อจ ำกดัเร่ืองสดัสว่นกำรถือหุ้นของคนท่ีมิได้มีสญัชำติไทยตำมที่ระบไุว้ในข้อ 
12 ข้ำงลำ่งนี ้ในกรณีนีบ้ริษัทไมม่ีหน้ำที่ต้องชดใช้คำ่เสยีหำยให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

7.2 กำรชดใช้ค่ำเสียหำยตำมข้อ 7.1 บริษัทจะช ำระให้เป็นเช็คระบุช่ือขีดคร่อมสัง่จ่ำยเฉพำะ และจะจัดส่งทำง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภำยใน 14 วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละครัง้ที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สิทธิมำแจ้งควำมจ ำนงที่จะใช้สิทธิ ในกรณีที่บริษัทไม่สำมำรถคืนเงินค่ำเสียหำยให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สิทธิได้ภำยในระยะเวลำดังกล่ำว ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะได้รับดอกเบีย้ในอตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปี โดย
ค ำนวณนบัแตว่นัท่ีพ้นก ำหนด 14 วนัดงักลำ่วจนถึงวนัท่ีผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ ได้รับคืนเงินคำ่เสยีหำย 

อย่ำงไรก็ดี ไม่ว่ำในกรณีใดๆ หำกบริษัทได้ท ำกำรสง่เช็ค ดร๊ำฟท์ ตัว๋แลกเงินธนำคำร หรือค ำสัง่จ่ำยเงินของ
ธนำคำร ซึ่งขีดคร่อมสัง่จ่ำยเฉพำะช่ือผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุใน
หนงัสอืแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิโดยถกูต้องแล้ว ให้ถือว่ำผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิได้รับเงินค่ำเสยีหำย
คืนแล้วโดยชอบและไมม่ีสทิธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือคำ่เสยีหำยใดๆ อีกตอ่ไป 

7.3 กำรค ำนวณคำ่เสยีหำยที่บริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ ตำมข้อ 7.1 มีสตูรกำรค ำนวณดงันี ้

ค่ำเสียหำยต่อใบส ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย เท่ำกับ   B x [MP – EP] 

โดยที่  B คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ไม่สำมำรถจัดให้มี และ/หรือ เพิ่มขึน้ได้ ตำมอตัรำกำรใช้สิทธิที่
เปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้ตอ่ 1 หนว่ย 

 MP  คือ  รำคำปิดของหุ้ นสำมัญของบริษัทในวันก ำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ซึ่ งผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิมำแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สทิธิ 
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 EP  คือ รำคำกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ หรือรำคำกำรใช้สิทธิที่มีกำรปรับรำคำตำม
เง่ือนไขกำรปรับสทิธิ (หำกมี) 

 

7.4 หำกบริษัทได้ท ำกำรชดใช้คำ่เสยีหำยตำมข้อ 7 นีแ้ล้ว ให้ถือเป็นสิน้สดุ 

8.   สิทธิและสภำพของหุ้นรองรับ 

หุ้นสำมญัออกใหม่ตำมกำรใช้สิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและสภำพเท่ำเทียมกับหุ้นสำมญัของ
บริษัทที่ออกไปก่อนหน้ำนีท้กุประกำร ซึง่รวมทัง้สทิธิในกำรรับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นใดที่บริษัทให้แก่  
ผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้นับแต่วนัที่กระทรวงพำณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแล้ว และนำยทะเบียนผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทได้จดแจ้งช่ือผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัท หำกบริษัทได้
ประกำศวนัก ำหนดให้สิทธิในเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ ถือหุ้นก่อนวนัที่กระทรวงพำณิชย์รับจด
ทะเบียนเพิ่มทนุช ำระแล้ว และก่อนวนัท่ีนำยทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้จดแจ้งช่ือของผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สทิธิเป็นผู้ ถือหุ้นในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัท ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิดงักลำ่วจะไมม่ีสิทธิได้รับเงินปัน
ผลหรือผลประโยชน์อื่นนัน้ 

9.  ข้อจ ำกัดกำรโอนหุ้น 

 หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไมม่ีข้อจ ำกดั เว้นแต่กำรโอนหุ้นนัน้จะเป็นเหตใุห้ผู้ที่ไมม่ีสญัชำติไทยถือหุ้นในบริษัท
เกินกวำ่ร้อยละ 40 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหนำ่ยได้ทัง้หมดของบริษัท 

10. สถำนภำพของผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่ำงกำรแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ 

 สถำนะของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่ำงวนัที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิได้
แจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิโดยถูกต้องสมบูรณ์แล้วนัน้  จนถึงวันก่อนวันที่กระทรวงพำณิชย์จะรับจด
ทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแล้วอันเนื่องมำจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ จะมีสถำนภำพและสิทธิ
เช่นเดียวกบัในส ำคญัแสดงสทิธิที่ยงัไมไ่ด้แจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ และสถำนภำพดงักลำ่วนีจ้ะสิน้สดุลง
ในวนัที่กระทรวงพำณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแล้วอนัเนื่องมำจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดง
สทิธิดงักลำ่วแล้ว 

 ในกรณีที่บริษัทมีกำรปรับรำคำกำรใช้สทิธิ และ/หรือ อตัรำกำรใช้สทิธิในช่วงที่บริษัทยงัไมไ่ด้น ำหุ้นสำมญัเพิ่ม
ทนุที่เกิดขึน้จำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิเข้ำจดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชย์ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สทิธิที่ได้ท ำกำรใช้สทิธิแล้วจะได้รับกำรปรับสิทธิย้อนหลงั โดยบริษัทจะด ำเนินกำรออกหุ้นสำมญัเพิ่มทนุใหม่
เพิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิโดยเร็วที่สดุตำมจ ำนวนที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิมีสิทธิจะได้รับหำก
รำคำกำรใช้สทิธิ และ/หรือ อตัรำกำรใช้สิทธิ (แล้วแตก่รณี) ท่ีได้ปรับใหม่นัน้มีผลบงัคบัใช้ อยำ่งไรก็ตำม ผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิอำจได้รับหุ้นสำมญัสว่นเพิ่มช้ำกวำ่หุ้นสำมญัที่ได้รับก่อนหน้ำนีแ้ล้ว ทัง้นีไ้มเ่กิน 45 วนันบั
จำกวนัท่ีมีกำรปรับสทิธิ 

11. ตลำดรองของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขำย 
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 บริษัทจะน ำใบส ำคญัแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ภำยใน 30 วนั
นบัแตว่นัออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

12. ข้อจ ำกัดกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ และข้อจ ำกัดกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

 บริษัทไมม่ีข้อจ ำกดัในกำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิ เว้นแตเ่ป็นกรณีกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย ซึง่บริษัทจะปิดสมดุ
ทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิ  (PERM-W1) 21 วนั ก่อนวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย และตลำดหลกัทรัพย์จะท ำกำร
ขึน้เคร่ืองหมำยห้ำมกำรซือ้ขำยชัว่ครำว (SP) เพื่อห้ำมกำรซือ้ขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ ลว่งหน้ำ 2 วนัท ำกำร
ก่อนวนัปิดสมดุทะเบียน หรือเป็นกรณีปิดสมดุทะเบียนเพื่อก ำหนดสิทธิของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ (PERM-
W1) ที่จะเข้ำร่วมประชุมผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ  โดยบริษัทจะปิดสมุดทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิเป็น
ระยะเวลำไม่เกิน 21 วนัก่อนกำรประชุม อย่ำงไรก็ตำม บริษัทมีข้อจ ำกดักำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ 
และมีข้อจ ำกดัอนัสืบเนื่องมำจำกข้อบงัคบัของบริษัทว่ำด้วยเร่ืองอตัรำสว่นกำรถือหุ้นของคนต่ำงด้ำว โดยมี
รำยละเอียดดงันี ้

(ก) บริษัทจะไม่ออกหุ้นสำมญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เป็นคนตำ่งด้ำว ซึ่งได้ด ำเนินกำร
ใช้สิทธิตำมเง่ือนไขกำรแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิตำมข้อ 5.4 หำกกำรใช้สิทธิดังกล่ำวจะท ำให้
สดัสว่นกำรถือหุ้นของคนต่ำงด้ำวมีจ ำนวนเกินกว่ำร้อยละ 40 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทัง้หมด
ตำมที่ระบใุนข้อบงัคบัของบริษัท หรือตำมสดัสว่นอื่นที่อำจมีกำรแก้ไขข้อบงัคบัในอนำคต 

(ข) หำกข้อจ ำกดัตำมข้อ (ก) ข้ำงต้นมีผลท ำให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่เป็นคนตำ่งด้ำวที่ได้ด ำเนินกำร
ใช้สิทธิตำมเง่ือนไขกำรแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิตำมข้อ 5.4 และตำมหลกักำร “มำก่อนได้ก่อน” 
(First-Come First-Served) ไมส่ำมำรถใช้สทิธิได้ตำมจ ำนวนที่ระบใุนใบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สทิธิ
ซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุไมว่ำ่ทัง้หมดหรือบำงสว่น บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้
สทิธิ (ถ้ำมี) ขอสงวนสิทธิในกำรสง่เงินที่เหลอืในสว่นที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้คืนให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสิทธิที่เป็นคนต่ำงด้ำวดงักลำ่ว ภำยใน 14 วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิ ทัง้นี ้ตำมวิธีกำร
และเง่ือนไขที่ก ำหนดโดยบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ (ถ้ำมี) โดยบริษัท
จะไมรั่บผิดชอบตอ่ดอกเบีย้ และ/หรือ คำ่เสยีหำยอื่นใดไมว่ำ่ในกรณีใดๆ 

(ค) ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เป็นคนต่ำงด้ำวจะไม่ได้รับกำรชดเชยหรือชดใช้ไม่ว่ำในรูปแบบใดจำก
บริษัทและ/หรือตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) ในกรณีที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสทิธิได้โดยมีสำเหตมุำจำกข้อจ ำกดัเร่ืองอตัรำสว่นกำรถือหุ้นของคนตำ่งด้ำวตำมข้อ 
(ก) ข้ำงต้น  

13. กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธิ 

13.1 กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธิในเร่ืองที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิอย่ำงชัดแจ้ง หรือ
เร่ืองที่ต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยหรือหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมำยอื่นที่เก่ียวข้อง กฎ ระเบียบ หรือข้อบงัคบั หรือค ำสัง่ที่มีผลบังคบัทั่วไปหรือ
ประกำศ หรือข้อบงัคบัของส ำนกังำน ก.ล.ต. ที่เก่ียวข้อง หรือกรณีกำรปรับสทิธิตำมข้อ 6 หรือเร่ืองที่ไม่ท ำให้
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สิทธิประโยชน์ของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิด้อยลง หรือเร่ืองกำรแก้ไข ข้อผิดพลำดที่เห็นได้โดยชัดแจ้ง ให้
บริษัทกระท ำได้โดยไมต้่องได้รับควำมยินยอมจำกที่ประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิก่อน  

13.2 กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธินอกจำกกรณีตำมข้อ 13.1 ต้องได้รับควำมยินยอมจำกบริษัทและที่
ประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิตำมวิธีกำรท่ีระบไุว้ในข้อ 14.6  

13.3 กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธิไม่ว่ำกรณีใด ๆ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อก ำหนดตำมประกำศ ทจ. 
34/2551 หรือประกำศอื่นใดที่ใช้บงัคบักับกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของ
บริษัท และเป็นไปตำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ตลอดจนกฎหมำยอื่นท่ีเก่ียวข้อง เว้น
แตจ่ะได้รับกำรผอ่นผนั  

13.4 บริษัท และ/หรือ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่สำมำรถเสนอให้แก้ไขข้อก ำหนดสิทธิในเร่ืองกำรขยำยอำยขุอง
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ อตัรำกำรใช้สทิธิ และรำคำกำรใช้สทิธิ เว้นแตเ่ป็นกรณีกำรปรับสทิธิตำมข้อ 6  

13.5 บริษัทจะด ำเนินกำรแจ้งตอ่ตลำดหลกัทรัพย์ ส ำนกังำน ก.ล.ต. และนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิ ให้ทรำบ
ถึงรำยละเอียดกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธิตำมที่กล่ำวในข้อ 13.1 หรือ 13.2 และจะจัดส่ง
ข้อก ำหนดสิทธิที่มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวต่อตลำดหลกัทรัพย์ ส ำนกังำน ก.ล.ต. และนำยทะเบียน
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ ภำยใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธิมีผลบงัคบั และบริษัทจะ
ด ำเนินกำรแจ้งต่อผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิทุกรำยให้ทรำบถึงรำยละเอียดกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนด
สทิธิตำมที่กลำ่วในข้อ 13.1 หรือ 13.2 ผำ่นทำงสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ของตลำดหลกัทรัพย์ทนัทีหรือก่อน 9 โมงเช้ำ
ของวนัที่สทิธิมีผลบงัคบัใช้ และจะจดัสง่ข้อก ำหนดสทิธิที่มีกำรแก้ไขเปลีย่นแปลงดงักลำ่วให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสิทธิภำยใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับกำรร้องขอเป็นหนังสือจำกผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ โดยผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยตำมสมควรตำมที่บริษัทก ำหนด ทัง้นี ้บริษัทจะจดัให้มีกำรเก็บ
รักษำส ำเนำข้อก ำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลีย่นแปลง ณ ส ำนกังำนใหญ่ของบริษัท และส ำนกังำนใหญ่ของตวัแทน
รับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ (ถ้ำมี) เพื่อให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิสำมำรถขอตรวจสอบส ำเนำข้อก ำหนด
สทิธิที่แก้ไขเปลีย่นแปลงได้ในวนัและเวลำท ำกำรของสถำนที่ดงักลำ่ว 

14. กำรประชุมผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

 กำรเรียกและ/หรือกำรประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ ให้เป็นไปตำมวิธีกำรดงัตอ่ไปนี  ้

14.1 บริษัทมีสทิธิเรียกกำรประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิได้ไมว่ำ่ในเวลำใดๆ ตำมที่เห็นสมควร แตบ่ริษัทต้องจดัให้
มีกำรประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิเพื่อขอมติในกำรด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งโดยเร็วภำยใน 30 วนันบั
แตว่นัเกิดเหตกุำรณ์ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) เมื่อมีเหตุกำรณ์ส ำคญัที่อำจกระทบต่อสิทธิของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิอย่ำงเป็นนยัส ำคัญ หรือ
กระทบตอ่ควำมสำมำรถของบริษัทในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำมข้อก ำหนดสทิธิ หรือ 
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(ข) เมื่อบริษัทหรือผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 ของ
จ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิได้มีกำรใช้สิทธิ ประสงค์จะเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ข้อก ำหนดสิทธิตำมข้อ 13  ทัง้นี ้บริษัท และ/หรือผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่มีสิทธิที่จะเสนอขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธิในเร่ืองอตัรำกำรใช้สิทธิ รำคำกำรใช้สิทธิ และอำยขุองใบส ำคญั
แสดงสทิธิ 

ในกรณีที่บริษัทไม่ด ำเนินกำรเรียกประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด  ผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสทิธิที่ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิรวมกนัไมน้่อยกว่ำร้อยละ 25 ของจ ำนวนหนว่ยของใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ยงั
มิได้มีกำรใช้สทิธิ ณ ขณะนัน้ สำมำรถด ำเนินกำรเรียกประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิแทนบริษัทได้ 

ในกำรประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ บริษัทหรือผู้ ที่ได้รับมอบหมำยจำกบริษัท รวมถึงที่ปรึกษำกฎหมำย
ของบริษัทมีสิทธิที่จะเข้ำร่วมประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ เพื่อแสดงควำมคิดเห็นหรือให้ค ำอธิบำยใน  
ที่ประชมุผู้ ถือในส ำคญัแสดงสทิธิได้ 

บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนเพื่อก ำหนดสิทธิของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในกำรประชมุดงักลำ่วเป็นระยะเวลำไมเ่กิน 21 วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ โดยผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่มีสทิธิเข้ำร่วมประชมุจะต้องมีรำยช่ือเป็นผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ ณ วนัก่อนวนัปิดสมดุ
ทะเบียนดงักลำ่ว  

14.2 หนงัสอืเชิญประชมุ 

ในกำรเรียกประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ  ไม่ว่ำจะเป็นกำรประชุมเนื่องจำกบริษัทหรือผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สทิธิร้องขอ ให้บริษัทสง่หนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ (ระบสุถำนท่ีที่จะใช้ประชมุโดยต้องอยูใ่น
ท้องที่อนัเป็นท่ีตัง้ส ำนกังำนใหญ่ของบริษัทหรือจงัหวดัใกล้เคียงหรือกรุงเทพมหำนคร วนัและเวลำที่จะประชมุ 
ผู้ที่ขอให้เรียกประชุม รวมทัง้เร่ืองที่จะพิจำรณำในท่ีประชุม) ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สิทธิทกุรำย ภำยใน 7 วนัหลงัจำกปิดสมุดทะเบียน และแจ้งให้นำยทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบ 
รวมทัง้แจ้งข้อมลูผำ่นระบบ SET PORTAL หรือระบบอื่นใดตำมที่ตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนด เป็นระยะเวลำไม่
น้อยกวำ่ 7 วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ  

14.3 กำรมอบฉนัทะ 

ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิอำจแต่งตัง้ผู้ รับมอบฉันทะให้เข้ำร่วมประชุม และ /หรือออกเสียงลงคะแนนในที่
ประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิครำวใด ๆ ก็ได้ โดยผู้ รับมอบฉนัทะดงักลำ่วจะต้องยื่นหนงัสือมอบฉนัทะ (ซึ่ง
ท ำตำมแบบท่ีบริษัท และ/หรือนำยทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิก ำหนด และได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสิทธิพร้อมกับหนงัสือเชิญประชุมแล้ว) ต่อประธำนที่ประชุมหรือบคุคลที่ประธำนที่ประชุมมอบหมำย
ก่อนเร่ิมกำรประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

14.4 องค์ประชมุ 
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ที่ประชุมผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิและผู้ รับมอบฉันทะจำกผู้ ถือใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ (ถ้ำมี) ซึ่งถือใบส ำคัญแสดงสิทธิรวมกันเป็นจ ำนวนผู้มำประชุมไม่น้อยกว่ำ 25 รำย และเป็น
จ ำนวนไมน้่อยกวำ่กึ่งหนึง่ของจ ำนวนหนว่ยใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ยงัไมไ่ด้ใช้สทิธิ เข้ำร่วมประชมุจึงจะครบเป็น
องค์ประชมุ 

ในกรณีที่ได้มีกำรเรียกประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิครัง้ใด เมื่อลว่งเวลำนดัไปแล้วถึงหนึง่ชัว่โมง แตจ่ ำนวน
ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิซึง่มำเข้ำร่วมประชุมไมค่รบองค์ประชมุ ให้ถือวำ่กำรประชมุเป็นอนัระงบัไป ในกรณีที่
กำรประชุมดงักลำ่วจดัขึน้โดยบริษัท  บริษัทจะจดัให้มีกำรประชุมใหม่ภำยในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 7 วนัแต่
ไมเ่กิน 14 วนั นบัแตว่นัท่ีก ำหนดเป็นวนัประชมุครำวก่อนโดยปฏิบตัิตำมข้อ 14.2  ซึง่ในกำรประชมุครัง้หลงันี ้
ไม่บงัคบัว่ำจะต้องครบองค์ประชุม ในกรณีผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นผู้ ร้องขอให้เรียกประชุมจะไม่มีกำร
เรียกประชมุใหม่ 

14.5 ประธำนท่ีประชมุ 

ให้ประธำนกรรมกำร หรือรองประธำนกรรมกำร หรือประธำนกรรมกำรตรวจสอบ หรือกรรมกำรรำยใดรำย
หนึง่ของบริษัท หรือบคุคลที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิคดัเลอืก (เรียงตำมล ำดบัในกรณีที่บคุคลก่อนหน้ำไมเ่ข้ำ
ร่วมประชมุ) ท ำหน้ำที่เป็นประธำนของที่ประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

14.6 มติที่ประชมุ 

มติของที่ประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยใบส ำคญั
แสดงสทิธิทัง้หมดของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่เข้ำประชมุและมีสทิธิออกเสยีง และให้มติ
นัน้มีผลผกูพนัผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิทัง้หมดไมว่ำ่จะได้เข้ำร่วมประชมุหรือไม่ 

ในกำรออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ำกบัหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่
ถืออยู ่โดยใบส ำคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ยมี 1 เสยีง ในกรณีที่คะแนนเสยีงเห็นด้วยและคะแนนเสยีงไมเ่ห็นด้วยมี
จ ำนวนเทำ่กนั  ให้ประธำนท่ีประชมุมีสทิธิออกเสยีงชีข้ำดเพิ่มขึน้อีก 1 เสยีง 

บริษัทจะด ำเนินกำรแจ้งมตทิี่ประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิตอ่ตลำดหลกัทรัพย์ภำยในวนัท ำกำรถดัไปนบัแต่
วนัประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ รวมทัง้แจ้งตอ่ส ำนกังำน ก.ล.ต. และนำยทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ 
ภำยในระยะเวลำ 15 วนันบัแตว่นัประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

14.7 รำยงำนกำรประชมุ 

บริษัทจะจดบนัทกึรำยงำนกำรประชมุและจดัท ำรำยงำนกำรประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยในระยะเวลำ
ไม่เกิน 14 วนั นบัแต่วนัประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยให้ประธำนที่ประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิใน
ครัง้นัน้ ๆ เป็นผู้ลงนำมรับรองรำยงำนกำรประชุม และจดัเก็บรำยงำนกำรประชุมไว้กบับริษัท  ทัง้นี ้บริษัทจะ
จดัสง่รำยงำนกำรประชุมให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิเมื่อได้รับกำรร้องขอภำยใน 15 วนันบัแต่วนัที่บริษัท
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ได้รับกำรร้องขอเป็นหนังสือจำกผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ  โดยผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิต้องรับผิดชอบ
คำ่ใช้จ่ำยตำมสมควรตำมที่บริษัทก ำหนด 

14.8 คำ่ใช้จ่ำยในกำรประชมุ 

บริษัทจะเป็นผู้ รับผิดชอบคำ่ใช้จ่ำยตำมสมควรทัง้หมดที่เกิดขึน้ในกำรจดัประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิทกุครัง้ 

15.   ผลบังคับข้อก ำหนดสิทธิและกฎหมำยที่ใช้บังคับ 

ข้อก ำหนดสิทธินีจ้ะมีผลใช้บงัคบัในวนัที่ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิไปจนถึงวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย 
โดยข้อก ำหนดสทิธินีจ้ะใช้บงัคบัและตีควำมตำมกฎหมำยไทย  

 

ในกรณีที่มีข้อควำมใดในสว่นท่ี 2 ของข้อก ำหนดสทิธิขดัหรือแย้งกบัข้อควำมในสว่นท่ี 1 ของข้อก ำหนดสทิธินี ้
ให้ข้อควำมในส่วนที่ 1 มีผลใช้บังคับ และในกรณีที่มีข้อควำมใดๆ ในข้อก ำหนดสิทธินีข้ดัหรือแย้งกับกฎหมำยหรือ
ประกำศใดๆ ที่มีผลใช้บังคับกับใบส ำคัญแสดงสิทธิ ให้ใช้ข้อควำมตำมกฎหมำยหรือประกำศดังกล่ำวบังคับกับ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิแทนข้อควำมของข้อก ำหนดสทิธินี ้ทัง้นี ้เฉพำะในสว่นท่ีขดัหรือแย้งกนันัน้ 

 
ผู้ออกใบส ำคัญแสดงสทิธิ 

บริษัท เพิ่มสนิสตีลเวิคส์ จ ำกดั (มหำชน) 
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