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บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จ ำกัด (มหำชน) 

 

ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของ 

ผู้ออกใบส ำคัญแสดงสทิธิและผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญ 

ของ บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จ ำกัด (มหำชน) รุ่นที่ 6 (AEC-W6) 

 

ลงวันที่ 9 กันยำยน 2563 
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ข้อก ำหนดว่ำด้วยสทิธิและหน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสทิธิและผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญ 
ของ บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จ ำกัด (มหำชน) รุ่นที่ 6 (AEC-W6) 

 
ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของ บริษัทหลกัทรัพย์ เออีซี จ ำกัด (มหำชน) รุ่นที่ 6 (AEC-W6) (“ใบส ำคญั

แสดงสทิธิฯ”) ออกโดยบริษัทหลกัทรัพย์ เออีซี จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ผู้ออกใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ”) ตำมมตทิี่ประชมุ
คณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 9/2563 เมื่อวนัที่ 8 มิถนุำยน 2563 และ ที่ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2563 ประชุมเมื่อวนัที่       
20 กรกฏำคม 2563  

ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ จะได้รับสิทธิตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดสิทธิ (ตำมค ำนิยำมที่ระบดุ้ำนลำ่ง)  นี ้ โดย
บริษัทฯ และผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ จะต้องผกูพนัตำมข้อก ำหนดสิทธินีท้กุประกำร และให้ถือว่ำผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ 
ได้รับทรำบและเข้ำใจข้อก ำหนดต่ำงๆ ในข้อก ำหนดสิทธินีเ้ป็นอย่ำงดีแล้ว ทัง้นี ้บริษัทฯ จะจัดให้มีกำรเก็บรักษำส ำเนำ
ข้อก ำหนดสิทธินีไ้ว้ ณ ส ำนักงำนใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 63 อำคำรแอทธินี ทำวเวอร์ ชัน้ 17 ห้องเลขที่ 1701,1705-1707      
ถนนวิทยุ แขวงลมุพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 เพื่อให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ สำมำรถขอตรวจสอบส ำเนำ
ข้อก ำหนดสทิธิได้ในวนัและเวลำท ำกำรของบริษัทฯ 

ค ำจ ำกดัควำม 

ค ำและข้อควำมตำ่ง ๆ ที่ใช้อยูใ่นข้อก ำหนดสทิธินี ้ให้มีควำมหมำยดงัตอ่ไปนี ้

“ข้อก ำหนดสทิธิ” : ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผู้ ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ และผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ ส ำหรับใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ รุ่นท่ี 6 ฉบบันี ้(รวมถึงที่มีกำร
แก้ไขเพิ่มเติม) 

“ใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ” : ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสำมัญของ บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี  จ ำกัด 
(มหำชน) รุ่นท่ี 6 (AEC-W6) หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ 

“ใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ” : เอกสำรที่ออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด  เพื่อใช้
แทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

“นำยทะเบียน” : บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั หรือผู้ที่ได้รับแตง่ตัง้โดยชอบ
ให้ท ำหน้ำที่เป็นนำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสทิธิแทน 

“ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ” : ผู้ทรงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิจะซือ้หุ้ นสำมญัของ บริษัทหลกัทรัพย์ เออีซี 
จ ำกัด (มหำชน) รุ่นที่ 6 (AEC-W6) หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ที่ถูกต้อง
ตำมกฎหมำย 

“บริษัทฯ” : บริษัทหลกัทรัพย์ เออีซี จ ำกดั (มหำชน) 

“วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ” : 9 กนัยำยน 2563 

“หุ้นรองรับ” : หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของ บริษัทหลกัทรัพย์ เออีซี จ ำกดั (มหำชน) ที่จดัไว้เพื่อรองรับ
กำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ รวมทัง้หุ้ นสำมัญที่ออกใหม่เพิ่มเติมใน
กรณีที่มีกำรปรับสทิธิภำยใต้ข้อก ำหนดสทิธิ 
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“วนัใช้สทิธิ” : วนัท่ีผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ สำมำรถใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิในกำรซือ้
หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ได้ ตำมที่ระบไุว้ในข้อ 1.3 (1) 

“วนัใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย” : 8 กนัยำยน 2566 

“วนัท ำกำร” : วนัท ำกำรของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

“ส ำนกังำน ก.ล.ต.” : ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 

“ตลำดหลกัทรัพย์ฯ” : ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

“สมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดง 
สทิธิฯ” 

: สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทำงทะเบียนซึ่งบันทึกรำยละเอียดเก่ียวกับ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ และผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ที่เก็บรักษำโดยนำย
ทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ 
 

1. รำยละเอียดเกี่ยวกับใบส ำคัญแสดงสทิธิฯ 
1.1 ลักษณะส ำคัญของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออก 

หัวข้อ รำยละเอียด 
ประเภท ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัทหลกัทรัพย์ เออีซี จ ำกดั 

(มหำชน) รุ่นท่ี 6 (AEC-W6) 
ชนิดของใบส ำคญัแสดงสทิธิ ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือและสำมำรถเปลีย่นมือได้ 
อำยขุองใบส ำคญัแสดงสทิธิ 3 ปี นับจำกวนัที่ออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ (วันที่ออกใบส ำคญัแสดง   

สิทธิฯ คือวนัที่ 9 กันยำยน 2563 วนัที่ครบก ำหนดคือวนัที่ 8 กันยำยน 2566 และวนั
ก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำยคือวนัที่ 8 กันยำยน 2566 ซึ่งใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ จะ
พ้นสภำพจำกกำรเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในวนัถดัไป)  
โดยบริษัทจะไม่ขยำยอำยุของใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ และไม่มีข้อก ำหนดเรียกให้ผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ ใช้สทิธิก่อนครบก ำหนด 

จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธิที่เสนอขำย ไมเ่กิน 1,530,311,260 หนว่ย 
จ ำนวนหุ้นสำมญัที่จดัสรร 
เพื่อรองรับกำรใช้สทิธิ 

1,530,311,260 หุ้น (มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท) คิดเป็นร้อยละ 125 ของจ ำนวนหุ้นที่
จ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ณ วนัท่ี 8 มิถนุำยน 2563 

รำคำเสนอขำย หนว่ยละ 0 บำท (ศนูย์บำท)  
วิธีกำรเสนอขำย บริษัทฯ จะเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่ม

ทุนของบริษัทฯ ที่จะมีกำรออกและเสนอขำยต่อผู้ ถือหุ้นเดิมตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น 
(Right Offering) และ/หรือให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด (Private Placement) ที่ได้รับกำร
จัดสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุน (กรณีที่มีหุ้นเหลือจำกกำรใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุน
ของผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ) 

วิธีกำรจดัสรร กำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ AEC-W6 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที่ได้ใช้สิทธิจองซือ้หุ้น
สำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยจะด ำเนินกำรจัดสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ AEC-W6 
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หัวข้อ รำยละเอียด 
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีรำยช่ือปรำกฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นในวนัที่
คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดให้เป็นวนัก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสทิธิจองซือ้หุ้นสำมญั
เพิ่มทนุของบริษัทฯ (Record Date) ซึ่งได้แก่วนัที่ 3 สิงหำคม 2563 ที่ได้จองซือ้และได้
ช ำระรำคำค่ำจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ (Right Offering) และ/หรือให้แก่
บคุคลในวงจ ำกดั (Private Placement) ที่ได้รับกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุ (กรณีที่มี
หุ้นเหลือจำกกำรใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุนของผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ) ตำมที่
คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือคณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือประธำนคณะ
กรรมกำรบริหำร และ/หรือประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือบคุคลที่ได้รับมอบอ ำนำจจำก
คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือคณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือประธำนคณะ
กรรมกำรบริหำร และ/หรือประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร เป็นผู้ ก ำหนดรำยละเอียดที่
เก่ียวข้องกับกำรจัดสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุนดงักล่ำว ตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น โดยไม่คิด
มูลค่ำ ในอตัรำส่วน 2 หุ้นสำมญัใหม่ที่จองซือ้หุ้นเพิ่มทนุ ต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดง
สทิธิ  และก ำหนดรำคำเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุหุ้นละ 0.10 บำท (สบิสตำงค์) รำคำ
เสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 6 หน่วยละ 0 บำท (ศูนย์บำท) รำคำใช้สิทธิของ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิรุ่นที่ 6 หน่วยละ 0.20 บำท (ยี่สิบสตำงค์) ต่อหุ้น (เว้นแต่กรณีมี
กำรปรับสทิธิ) 
ในกรณีที่มีเศษของหุ้นหรือใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ จำกกำรค ำนวณให้ปัดเศษนัน้ทิง้ และ   
ผู้ ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซือ้หุ้ นสำมัญเพิ่มทุนจะต้องใช้สิทธิจองซือ้ใบส ำคัญแสดง     
สทิธิฯ  รุ่นท่ี 6 ทัง้หมดในครำวเดียวกนัและเป็นไปตำมสดัสว่น 

อตัรำกำรใช้สทิธิ ใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ 1 หนว่ย ตอ่ 1 หุ้นสำมญัใหม ่(เว้นแตจ่ะมีกำรเปลีย่นแปลงใน
ภำยหลงัตำมเง่ือนไขกำรปรับสทิธิ) 

รำคำกำรใช้สทิธิ 0.20 บำทตอ่หุ้น (เว้นแตจ่ะมกีำรปรับสทิธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสทิธิ) 
ระยะเวลำและก ำหนดกำรใช้สทิธิ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ สำมำรถใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัของบริษัทฯ ได้ในวนัท ำกำร

สุดท้ำยของเดือนมิถุนำยน  และธันวำคม ของทุกปี ระหว่ำงเวลำ 09.00 น. ถึง        
15.00 น. ตลอดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ โดยก ำหนดวนัใช้สิทธิครัง้แรก คือวนัที่ 
30 ธันวำคม 2563 และวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้ำยตรงกบัวนัที่ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ มีอำยุ
ครบก ำหนด 3 ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ ซึง่ตรงกบัวนัท่ี 8 กนัยำยน 2566 
ในกรณีที่วนัก ำหนดกำรใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ไมต่รงกบัวนัท ำกำร ให้เลือ่นวนัก ำหนดกำร
ใช้สทิธิเป็นวนัท ำกำรก่อนหน้ำวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิดงักลำ่ว 

ระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ ภำยในระยะเวลำ 5 วนัท ำกำร ก่อนวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ตลอดระยะเวลำ
กำรใช้สทิธิ 

ระยะเวลำแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้
สทิธิครัง้สดุท้ำย 

ไมน้่อยกวำ่ 15 วนัก่อนวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย 
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เง่ือนไขส ำหรับกำรใช้สทิธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ 

เป็นไปตำมข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ และผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ ทีจ่ะก ำหนดภำยหลงัได้รับอนมุตัิจำกที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว 

เหตใุนกำรต้องออกหุ้นใหมเ่พื่อรองรับ
กำรเปลีย่นแปลงกำรใช้สทิธิ 

เมื่อมีกำรปรับรำคำกำรใช้สทิธิและอตัรำกำรใช้สทิธิตำมเง่ือนไขของกำรปรับสทิธิตำมที่
ก ำหนดในข้อก ำหนดสทิธิและเง่ือนไขของใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ ซึง่เป็นเหตกุำรณ์ตำมที่
ระบใุนประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุหรือประกำศอื่นใดที่เก่ียวข้อง 

วนัท่ีออกและระยะเวลำกำรเสนอขำย
ใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ 

วันที่จะก ำหนดโดย คณะกรรมกำรบริษัท หรือคณะกรรมกำรบริหำร หรือประธำน  
คณะกรรมกำรบริหำร หรือประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือบคุคลที่ได้รับมอบอ ำนำจจำก
คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือคณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือประธำนคณะ
กรรมกำรบริหำร และ/หรือประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และ บริษัทฯ จะด ำเนินกำรจดัสรร
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมที่ได้ใช้สิทธิจองซือ้หุ้ นสำมัญเพิ่มทุนของ    
บริษัทฯ (Right Offering) และ/หรือให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด (Private Placement) ที่
ได้รับกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุ (กรณีที่มีหุ้นเหลือจำกกำรใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสำมญั
เพิ่มทุนของผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ) ให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำ 1 ปี นบัจำกวนัที่
ได้รับอนมุตัิให้ออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิจำกที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

ตลำดรองของใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ 
 

บริษัทฯ จะน ำใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกและเสนอขำยในครัง้นีท้ัง้หมดเข้ำจด
ทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

ตลำดรองของหุ้นสำมญั 
ที่เกิดจำกกำรใช้สทิธิ 

บริษัทฯ จะน ำหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกและ
เสนอขำยในครัง้นีเ้ข้ำจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  

สทิธิประโยชน์อื่น หุ้นสำมญัเพิ่มทนุที่ออกตำมกำรใช้สิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ครัง้นี ้จะมีสิทธิและ
สภำพหุ้นเทำ่เทียมกบัหุ้นสำมญัของบริษัทฯ ที่ออกไปก่อนหน้ำนีท้กุประกำร 

เง่ือนไขกำรปรับสทิธิ รำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิในกำรซือ้หุ้ นสำมญัของใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 
อำจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ในกรณีที่มีเหตุกำรณ์ใด
เหตกุำรณ์หนึ่งดงัต่อไปนีเ้กิดขึน้ ทัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์เพื่อรักษำผลประโยชน์ตอบแทน    
ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ ไมใ่ห้ด้อยไปกวำ่เดิม 
1. เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงมลูค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญัของบริษัทฯ อนัเป็นผลมำจำก

กำรรวมหุ้นหรือกำรแบง่แยกหุ้นท่ีได้ออกแล้วของบริษัทฯ 
2. เมื่อบริษัทฯ เสนอขำยหุ้นท่ีออกใหมใ่ด ๆ ในรำคำที่ต ่ำกวำ่ร้อยละ 90 ของรำคำหุ้นท่ี  
    ค ำนวณได้ ตำมวิธีกำรท่ีใช้รำคำตลำดในขณะเสนอขำยหุ้นนัน้ หรือรำคำตลำด 
    ในช่วงก่อนกำรเสนอขำยหุ้นนัน้ และเป็นวิธีกำรค ำนวณตำมที่ได้ระบไุว้ใน 
    ข้อก ำหนดสทิธิ 
3. เมื่อบริษัทฯ เสนอขำยหุ้นกู้แปลงสภำพหรือใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ ที่ออกใหมโ่ดย 
    ก ำหนดรำคำ หรือค ำนวณรำคำของหุ้นท่ีออกใหมเ่พื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภำพหรือ 
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    ใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ ดงักลำ่ว ต ่ำกวำ่ร้อยละ 90 ของรำคำหุ้นท่ีค ำนวณตำมวิธีที่ใช้ 
    รำคำตลำดในขณะเสนอขำยหุ้นกู้แปลงสภำพหรือใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ หรือรำคำ 
    ตลำดในช่วงก่อนกำรเสนอขำยหุ้นกู้แปลงสภำพหรือใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ นัน้ และ 
    เป็นวิธีกำรค ำนวณตำมที่ได้ระบไุว้ในข้อก ำหนดสทิธิ 
4. เมื่อบริษัทฯ จ่ำยปันผลทัง้หมด หรือบำงสว่นเป็นหุ้นท่ีออกใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้นของ 
    บริษัทฯ 
5. เมื่อบริษัทฯ จ่ำยเงินปันผลเป็นเงินซึง่เกินกวำ่อตัรำร้อยละ 75 จำกก ำไรสทุธิจำกงบ 
    กำรเงินเฉพำะกิจกำรของแตล่ะปี หลงัหกัภำษีเงินได้ และหลงัหกัจำกหกัขำดทนุ 
    สะสม และส ำรองกฏหมำย กำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใช้สทิธิและอตัรำกำรใช้สทิธิ 
    จะมีผลบงัคบัทนัที ตัง้แตว่นัแรกที่ผู้ ถือหุ้นสำมญัไมม่ีสทิธิในกำรรับเงินปันผลนัน้  
    (วนัแรกที่ขึน้เคร่ืองหมำย XD) 
6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลกัษณะเดียวกบั ข้อ 1. ถึง 5. ที่ท ำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ  
    ที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ จะได้รับเมื่อมีกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ ด้อย 
    ไปกวำ่เดิม 
           ทัง้นี  ้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริษัท หรือคณะกรรมกำรบริหำร หรือ
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร หรือประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือบุคคลที่ได้รับมอบ
อ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือคณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือประธำน
คณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร เป็นผู้ พิจำรณำก ำหนด
เง่ือนไขและรำยละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรปรับหรือกำรเปลี่ยนแปลงอตัรำกำร     
ใช้สทิธิ และรำคำกำรใช้สทิธิ 

ข้อก ำหนดกรณีที่มีใบส ำคญัแสดง    
สทิธิฯ ที่เหลอือยู ่

บริษัทฯ จะด ำเนินกำรยกเลกิใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ ที่เหลอือยูท่ัง้จ ำนวน 

เง่ือนไขอื่นๆ ให้คณะกรรมกำรบริษัท หรือคณะกรรมกำรบริหำร หรือประธำนคณะกรรมกำรบริหำร 
หรือประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือบคุคลที่ได้รับมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
และ/หรือคณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือประธำนคณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร เป็นผู้ มีอ ำนำจในกำรก ำหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และ
รำยละเอียดอื่นๆ ของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ โดยรวมถึงกำรเสนอขำยและจัดสรร
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ กำรเข้ำเจรจำ ตกลงลงนำมในเอกสำรและสัญญำต่ำงๆ ที่
เก่ียวข้อง รวมทัง้ด ำเนินกำรต่ำงๆ อันจ ำเป็น และสมควรอนัเก่ียวเนื่องกับใบส ำคัญ
แสดงสิทธิฯ และกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ในครัง้นี ้ ซึ่งรวมถึงกำร
น ำใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ เข้ำจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย ตลอดจนด ำเนินกำรขออนญุำตตอ่หนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้อง  
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          ทัง้นี ้บริษัทฯ จะไม่ขยำยอำยใุบส ำคญัแสดงสิทธิฯ และไม่มีข้อก ำหนดเรียกให้   
ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ ใช้สทิธิก่อนครบก ำหนด และไมแ่ก้ไขเปลีย่นแปลงรำคำและ
อตัรำกำรใช้สทิธิ เว้นแตเ่ป็นกำรปรับตำมเง่ือนไขกำรปรับสทิธิ 

นำยทะเบยีนใบส ำคญัแสดงสทิธิ บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

1.2 ผลกระทบต่อผู้ถอืหุ้น จำกกำรออกใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท รุ่นท่ี 6 (AEC-W6) ท่ีเสนอขำย
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในครัง้นี ้ดงัตอ่ไปนี ้

1.2.1 ด้ำนกำรลดลงของรำคำ (Price Dilution)  มีรำยละเอียดกำรค ำนวณ ดังนี ้
ในกรณีผู้ ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ AEC-W6 ทัง้จ ำนวน 1,530,311,260 หนว่ย จะท ำให้

เกิดผลกระทบด้ำนรำคำตลำดของหุ้ น (Price Dilution) ลดลงร้อยละ 34.29 บนสมมุติฐำนรำคำตลำดที่ 0.2357 บำทต่อหุ้ น              
ซึ่งค ำนวณจำกรำคำซือ้ขำยถัวเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนักของหุ้นบริษัทฯ ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังเป็นระยะเวลำ                  
7 วันท ำกำรก่อนวันประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่  9/2563 ในวันที่ 8 มิถุนำยน 2563 (ระหว่ำงวันที่ 27 พฤษภำคม ถึง               
วนัที ่5 มิถนุำยน 2563 ) แตไ่มเ่กิดผลกระทบตอ่สว่นแบง่ก ำไรหรือสิทธิออกเสยีงของผู้ ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) โดยมีรำยละเอียด
กำรค ำนวณ ดงันี ้

 
Price Dilution = รำคำตลำด – รำคำตลำดหลงัเสนอขำย* 

       รำคำตลำด 
 

*รำคำตลำดหลงัเสนอขำย = (รำคำตลำด x จ ำนวนหุ้นช ำระแล้ว)+(รำคำกำรใช้สิทธิ AEC-W6 x หุ้นรองรับ AEC-W6)+(รำคำกำรใช้สทิธิ RO x หุ้นรองรับ RO) 

                      (จ ำนวนหุ้นช ำระแล้ว + หุ้นรองรับ AEC-W6 + หุ้นรองรับ RO) 

 
*รำคำตลำดหลงัเสนอขำย     = (0.2357 x 1,224,249,008) + (0.20 x 1,530,311,260) + (0.10 x 3,060,622,520)  =   0.1549  

             (1,224,249,008 + 1,530,311,260+ 3,060,622,520) 
      

Price Dilution                =               0.2357 x 0.1549     = 34.29 %    ซึง่ไมม่ีผลกระทบตอ่รำคำ 
        0.2357 

1.2.2  ด้ำนกำรลดลงของสัดส่วนกำรถอืหุ้น (Control Dilution)  มีรำยละเอียดกำรค ำนวณในแต่ละกรณี ดังนี ้
 กรณีที่ 1  เท่ำกบัศนูย์ เนื่องจำกผู้ ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ AEC-W6 ทัง้จ ำนวน 1,530,311,260 

หนว่ย และไมม่ีบคุคลอื่นที่มิใช้ผู้ ถือหุ้นเดิมใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ AEC- W6 

 กรณีที่ 2 ผู้ ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ AEC-W6 แต่มีบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้ ถือหุ้น เดิมใช้สิทธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ AEC-W6 ทัง้จ ำนวน 1,530,311,260 หน่วย จะท ำให้เกิดผลกระทบต่อสว่นแบ่งก ำไรหรือสิทธิ
ออกเสยีงของผู้ ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ลดลงร้อยละ 55.56 โดยมีรำยละเอียดกำรค ำนวณ ดงันี ้
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Control Dilution =                    หุ้นรองรับ AEC-W6 
                                     (จ ำนวนหุ้นที่ช ำระแล้ว + หุ้นรองรับ AEC-W6 )  

Control Dilution =                                1,530,311,260 
                       (1,224,249,008 + 1,530,311,260) 

        Control Dilution =           55.56 %               
 กรณีที่ 3 ผู้ ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ AEC-W6 ทัง้จ ำนวน 1,530,311,260 หน่วย และไม่มีบุคคล

อื่นที่มิใช่ผู้ ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ AEC-W6 โดยนบัรวมกำรออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม                 
(Right Offering) จะท ำให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งก ำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ ถือหุ้ นเดิม (Control Dilution)            
ลดลงร้อยละ 52.63 โดยมีรำยละเอียดกำรค ำนวณ ดงันี ้

Control Dilution =                                     หุ้นรองรับ RO 
                                     (จ ำนวนหุ้นที่ช ำระแล้ว + หุ้นรองรับ AEC-W6 + หุ้นรองรับ RO) 

Control Dilution =                                         3,060,622,520 
                     (1,224,249,008 + 1,530,311,260 + 3,060,622,520) 

        Control Dilution =             52.63 %               
 
 กรณีที่ 4 ผู้ ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ  AEC-W6 แต่มีบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้ ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตำม

ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ  AEC-W6 ทัง้จ ำนวน 1,530,311,260 หน่วย โดยนบัรวมกำรออกหุ้นเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม                 
(Right Offering) จะท ำให้เกิดผลกระทบต่อสว่นแบ่งก ำไรหรือสทิธิออกเสียงของผู้ ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ลดลง
ร้อยละ 78.95 โดยมีรำยละเอียดกำรค ำนวณ ดงันี ้

Control Dilution =                                หุ้นรองรับ AEC-W6 + หุ้นรองรับ RO 
                                         (จ ำนวนหุ้นที่ช ำระแล้ว + หุ้นรองรับ AEC-W6 + หุ้นรองรับ RO) 

Control Dilution =                                      1,530,311,260 + 3,060,622,520 
                          (1,224,249,008 + 1,530,311,260 + 3,060,622,520) 

        Control Dilution =            78.95 %         
       
1.2.3 รำยละเอียดกำรค ำนวณสัดส่วนหุ้นรองรับ 

        สดัสว่นหุ้นรองรับ    =            จ ำนวนหุ้นรองรับ AEC-W6 
                                           (จ ำนวนหุ้นที่ช ำระแล้ว + หุ้นรองรับ RO) 
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   =                      1,530,311,260 
                                                          (1,224,249,008  + 3,060,622,520)  

   = 35.71 %  
 

1.3 กำรใช้สิทธิและเงื่อนไขกำรใช้สิทธิ 
1) วนัก ำหนดกำรใช้สทิธิ 

 ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ สำมำรถใช้สิทธิซือ้หุ้ นสำมัญของบริษัทฯ ได้ในวันท ำกำรสุดท้ำยของเดือน 
มิถนุำยน และ ธนัวำคม ของทกุปี ระหวำ่งเวลำ 09.00 น. ถึง 15.00 น. ตลอดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ โดย
ก ำหนดวนัใช้สิทธิครัง้แรก คือวนัที่ 30 ธันวำคม 2563 และวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้ำยตรงกับวนัที่ใบส ำคญัแสดง    
สทิธิฯ มีอำยคุรบก ำหนด 3 ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ ซึง่ตรงกบัวนัท่ี 8 กนัยำยน 2566 ในกรณีที่วนั
ก ำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละครัง้ไม่ตรงกับวนัท ำกำร ให้เลื่อนวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิเป็นวนัท ำกำรก่อนหน้ำวนั
ก ำหนดกำรใช้สทิธิดงักลำ่ว  
 ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ที่เหลือจำกกำรใช้สิทธิ หรือไม่ถกูใช้สิทธิในวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิใดๆ สำมำรถสะสม
เพื่อน ำไปใช้สิทธิได้ในวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้ต่อๆ ไปได้ตลอดอำยุของใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ แต่หำกครบ
ก ำหนดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ แล้ว ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ใดๆ ที่ไม่ถกูใช้สิทธิจะถกูยกเลิกและสิน้ผลไป
โดยบริษัทจะไมข่ยำยอำยขุองใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ และไมม่ีข้อก ำหนดเรียกให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ ใช้สทิธิ
ก่อนครบก ำหนด 

  ทัง้นี ้บริษัทฯ จะไม่มีกำรปิดสมดุทะเบียนเพื่อพกักำรโอนสิทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ยกเว้นในกรณีกำรใช้
สทิธิครัง้สดุท้ำย โดยบริษัทฯ จะปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ 21 วนัก่อนวนัครบก ำหนดกำร
ใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย และตลำดหลกัทรัพย์ฯ จะท ำกำรขึน้ห้ำมกำรซือ้ขำยชัว่ครำว (SP) ลว่งหน้ำ 2 วนัท ำกำรก่อน
วนัปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ จนถึงวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย (ในกรณีวนัปิดสมดุทะเบียน
ดังกล่ำว ตรงกับวันหยุดท ำกำรของตลำดหลกัทรัพย์ฯ ให้เลื่อนเป็นวันท ำกำรก่อนหน้ำวันปิดสมุดทะเบียน
ดงักลำ่ว)  

2) กำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญั 
 ในกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัของบริษัทฯ แต่ละครัง้ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ สำมำรถใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญั
ทัง้หมดหรือบำงสว่นได้ 

3) ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สทิธิ 
 ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ ซึง่ประสงค์ที่จะใช้สทิธิในกำรซือ้หุ้นสำมญัของบริษัทฯ จะต้องแจ้งควำมจ ำนงใน
กำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ระหว่ำงเวลำ 09.00 – 15.00 น. ภำยในระยะเวลำ 5 วนัท ำ
กำรก่อนวนัใช้สิทธิในแต่ละครัง้ (“ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ”) ยกเว้นกำรแสดงควำมจ ำนงใน
กำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย ให้แสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิภำยในระยะเวลำ 15 วนัก่อนวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย 
(“ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิครัง้สุดท้ำย”) ซึ่งวันก ำหนดใช้สิทธิครัง้สุดท้ำยจะตรงกับวนัที่
ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ มีอำยุครบ 3 ปี นบัแต่วนัที่ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ซึ่งตรงกับวนัที่ 8 กันยำยน 2566      
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ในกรณีที่วนัก ำหนดกำรใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ไมต่รงกบัวนัท ำกำร ให้เลือ่นวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิเป็นวนัท ำกำรกอ่น
หน้ำวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิดงักลำ่ว 

  กำรแจ้งข่ำวเก่ียวกับกำรใช้สิทธิ ระยะเวลำกำรใช้สิทธิ และระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ 
บริษัทฯ จะแจ้งรำยละเอียดดงักล่ำวอย่ำงน้อย 14 วนั ก่อนระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิในแต่       
ละครัง้ ผ่ำนระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลำดหลกัทรัพย์ฯ (SET Link) ส ำหรับกำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย บริษัทฯ จะ
ด ำเนินกำรให้นำยทะเบียน และ/หรือบุคคลที่บริษัทมอบหมำย ส่งจดหมำยลงทะเบียนถึงผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สทิธิฯ ตำมรำยช่ือที่ปรำกฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนภำยใน 3 วนัท ำกำร
นบัจำกวนัปิดสมดุทะเบียน 

4) นำยทะเบยีนใบส ำคญัแสดงสทิธิ 
บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (“ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ฯ”) 
เลขที่ 93 ชัน้ 14 อำคำรตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท์ : 0-2009-9999 
โทรสำร: 0-2009-9991 
Website: www.set.or.th/tsd 
 

  นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ จะรับผิดชอบต่อกำรปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ซึ่งใน
สมุดทะเบียนจะต้องประกอบด้วยช่ือเต็ม สญัชำติ และที่อยู่ของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ และรำยละเอียดที่            
ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์จะก ำหนดในกรณีข้อมูลไม่ตรงกัน บริษัทฯ จะถือว่ำสมุดทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดง  
สทิธิฯ เป็นข้อมลูที่ถกูต้อง 

  นำยทะเบียนมีหน้ำที่จะต้องออกใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ให้แก่ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ที่ฝำกไว้กบั    
ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ฯ และจะต้องลงช่ือศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ฯ เป็นผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ แทนในสมดุ
ทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธินัน้ และบริษัทฯ จะออกใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ตำมแบบที่นำยทะเบียนก ำหนด
ให้แก่ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ฯ  

  นำยทะเบียนมีหน้ำที่ตำมสญัญำกำรแต่งตัง้นำยทะเบียนที่จะต้องจดัท ำและเก็บรักษำสมดุทะเบียนผู้ ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ไว้จนกว่ำใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ทัง้หมดจะมีกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นรองรับของบริษัทฯ หรือ
จนกวำ่ครบก ำหนดอำยใุบส ำคญัแสดงสทิธิฯ (แล้วแตก่รณี) 

  ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ มีหน้ำที่ในกำรแจ้งกำรเปลีย่นแปลงหรือข้อผิดพลำดในรำยละเอียดในกำรบนัทึก
ในสมดุทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ และนำยทะเบียนจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลำดดงักลำ่ว บริษัทฯ 
สงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ โดยจะท ำกำรแจ้งให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ
ทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 30 วนันบัแตว่นัท่ีเปลีย่นแปลงนำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ 

 
1.4 วิธีกำรใช้สิทธิและขัน้ตอนกำรใช้สิทธิ 

1) ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ สำมำรถขอรับใบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ                
ซือ้หุ้นสำมญัและด ำเนินกำรใช้สทิธิได้ที่บริษัทฯ ตำมที่อยูด่งันี ้
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บริษัทหลกัทรัพย์ เออีซี จ ำกดั (มหำชน) 
เลขที่ 63 อำคำรแอทธินี ทำวเวอร์ ชัน้ 17 ห้องเลขที่ 1701,1705-1707 
ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 
โทรศพัท์ 0 2659 3456 โทรสำร 0 2659 3457 
 

 โดยผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ ที่ประสงค์จะใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัจะต้องปฎิบตัิตำมวิธีกำรและขัน้ตอนกำรใช้สิทธิ
ดงันี ้
(ก) ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ มีใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ อยู่ในครอบครอง (Script) ผู้ ถือใบส ำคญัแสดง

สทิธิฯ สำมำรถน ำใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ ดงักลำ่วมำด ำเนินกำรใช้สทิธิ 
(ข) ในกรณีที่ใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ อยูใ่นระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ ที่ต้องกำรใช้สทิธิ 

ต้องแจ้งควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ เพื่อขอถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ หรือ
เพื่อให้ออกใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ตำมที่ตลำดหลกัทรัพย์ฯ ก ำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลกัทรัพย์ที่            
ท ำหน้ำที่เป็นนำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลกัทรัพย์ดงักลำ่วจะด ำเนินกำรแจ้ง
กับบริษัท ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด เพื่อขอถอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ ฯ หรือใบแทน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ น ำไปใช้เป็นหลกัฐำนประกอบกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญักับบริษัทฯ เพื่อด ำเนินกำร          
ใช้สทิธิ 

2) ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ที่ประสงค์จะใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัจะต้องปฏิบตัิตำม
เง่ือนไขกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ โดยด ำเนินกำรและส่งเอกสำรดงัต่อไปนี  ้ให้แก่บริษัทฯ ตำมสถำนที่
ติดตอ่ข้ำงต้น 
(ก) ใบแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัที่ได้กรอกข้อควำมถกูต้องชดัเจนและครบถ้วนแล้วทกุรำยกำร 
(ข) หลกัฐำนใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ ตำมแบบที่ตลำดหลกัทรัพย์ฯ ก ำหนด ตำม

จ ำนวนที่ระบุอยู่ในใบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้ นสำมัญ และหนังสือมอบอ ำนำจใ ห้ผู้ อื่นมำรับ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ ใบใหม ่ส ำหรับใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ ที่ยงัมิได้ใช้สทิธิ (ถ้ำมี) 

(ค) ช ำระเงินตำมจ ำนวนในกำรใช้สิทธิตำมที่ระบุในใบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญั ครัง้เดียวเต็ม
จ ำนวน โดยผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญั
จะต้องช ำระเงินเป็นเงินสด เช็ค ดร๊ำฟท์ ตัว๋แลกเงินธนำคำร หรือค ำสัง่จ่ำยเงินธนำคำรที่สำมำรถเรียกเก็บ
ได้ในเขตกรุงเทพมหำนคร ภำยใน 1 วนัท ำกำร นบัจำกวนัท่ีใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ และขีดคร่อมเฉพำะสั่งจ่ำย  
 
“บมจ. หลักทรัพย์ เออีซี เพื่อจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุน” หรือ น ำฝำก / โอนเงนิสดเข้ำบัญชีเงนิฝำก 

ชื่อบัญชี “บริษัทหลกัทรัพย์ เออีซี จ ำกดั (มหำชน) เพื่อจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุน” 
ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) สำขำ ถนนเพลินจิต 
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 205-0-63113-0 
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 ทัง้นี ้กำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัดงักลำ่วจะสมบรูณ์ตอ่เมื่อบริษัทฯ ได้เรียกเก็บเงินจ ำนวนดงักลำ่วได้
แล้วเท่ำนัน้ หำกเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุใดๆ ท่ีผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิต้องรับผิดชอบให้ถือว่ำผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ แสดงเจตนำยกเลิก และบริษัทฯ ตกลงให้ถือเป็นกำรยกเลิกกำรขอใช้สิทธิในครัง้นัน้ 
แต่ทัง้นีไ้ม่เป็นกำรตดัสิทธิที่จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัในครัง้ต่อไป เว้นแต่เป็นกำรยกเลิกกำรใช้สิทธิในครัง้
สดุท้ำยให้ถือวำ่หมดสทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ ดงักลำ่วอีกตอ่ไป 
 ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ จะเป็นผู้ รับภำระค่ำอำกรแสตมป์ที่
เกิดขึน้อนัเนื่องมำจำกกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ เพื่อซือ้หุ้นสำมญั 

(ง) หลกัฐำนประกอบกำรจองซือ้ 
- ผู้ จองซือ้ประเภทบุคคลธรรมดำสญัชำติไทย : ต้องแนบส ำเนำบัตรประชำชนและลงนำมรับรองส ำเนำ

ถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบตัรประชำชน ให้แนบส ำเนำทะเบียนบ้ำน หน้ำที่มีเลขประจ ำตวัประชำชน 13 
หลกั หรือส ำเนำเอกสำรทำงรำชกำรอื่นที่มีเลขประจ ำตวัประชำชน 13 หลกั พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำ
ถกูต้อง (กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ เยำว์จะต้องแนบส ำเนำบตัรประชำชนของผู้ปกครอง ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของ
ผู้ เยำว์ และ/หรือส ำเนำค ำสัง่ศำล (ตำมแตก่รณี) พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง) 

- ผู้จองซือ้ประเภทบุคคลธรรมดำสญัชำติต่ำงด้ำว : ต้องแนบส ำเนำใบต่ำงด้ำวหรือหนงัสือเดินทำงพร้อม       
ลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง 

- ผู้ จองซือ้ประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : ต้องแนบส ำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคลที่            
จดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชย์ ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัจองซือ้ พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง
โดยผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตรำบริษัท (ถ้ำมี) และแนบส ำเนำบตัรประชำชน ส ำเนำ
ใบต่ำงด้ำว หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบุคคล พร้อมลงนำม
รับรองส ำเนำถกูต้อง 

- ผู้จองซือ้ประเภทนิติบคุคลที่จดทะเบียนในต่ำงประเทศ : ต้องแนบส ำเนำหนงัสือบริคณห์สนธิและหนงัสือ
รับรองที่รับรองโดย Notary Public ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัจองซือ้ พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง
โดยผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบุคคลนัน้ และประทบัตรำบริษัท (ถ้ำมี) และแนบ ส ำเนำใบต่ำงด้ำว หรือ
ส ำเนำหนงัสอืเดินทำง ของผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบคุคล พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง 

3) จ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ที่ขอใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัจะต้องเป็น
จ ำนวนเต็มเท่ำนัน้ โดยอตัรำกำรใช้สิทธิเท่ำกบัใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย
ตอ่หุ้นสำมญั 1 หุ้น เว้นแตก่ำรปรับสทิธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสทิธิใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ 

4) จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกเมื่อมีกำรใช้สิทธิ จะค ำนวณโดยกำรน ำจ ำนวนเงินในกำรใช้สิทธิ ซึ่งผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สิทธิฯ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ได้ช ำระตำมที่กลำ่วข้ำงต้น หำรด้วยรำคำกำรใช้สิทธิในขณะที่มีกำรใช้
สทิธินัน้ โดยบริษัทฯ จะออกหุ้นสำมญัเป็นจ ำนวนเต็มไมเ่กินจ ำนวนหนว่ยของใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ หรือใบแทน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ คณูด้วยอตัรำกำรใช้สิทธิ หำกมีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใช้สิทธิแล้ว   
ท ำให้มีเศษเหลอือยูจ่ำกกำรค ำนวณดงักลำ่ว บริษัทฯ จะไมน่ ำเศษดงักลำ่วมำคิดค ำนวณและจะช ำระเงินท่ีเหลอื
จำกกำรใช้สิทธิดงักลำ่วคืนให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ โดยทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนภำยใน 14 วนั นบัจำกวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิในแตล่ะครัง้โดยไมม่ีดอกเบีย้ 
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5) หำกบริษัทฯ ได้รับหลกัฐำนใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ ไมค่รบถ้วน หรือจ ำนวนเงินท่ี
บริษัทฯ ได้รับช ำระไม่ครบตำมจ ำนวนที่ระบุไว้ ในใบแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญั หรือบริษัทฯ
ตรวจสอบได้ว่ำข้อควำมที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ กรอกลงในใบแจ้งควำม
จ ำนงในกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญันัน้ ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือปิดอำกรแสตมป์ไม่ครบถ้วนถูกต้องตำม
ข้อบงัคบัหรือกฎหมำยตำ่งๆ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ จะต้องท ำกำรแก้ไขให้
ถูกต้อง เพื่อให้เป็นไปตำมเง่ือนไขก่อนกำรใช้สิทธิในครัง้นัน้ๆ หำกผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ฯ หรือใบแทน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ไม่ท ำกำรแก้ไขให้ถกูต้องภำยในระยะเวลำดงักลำ่ว บริษัทฯ จะถือว่ำกำรแจ้งควำมจ ำนง
ในกำรใช้สิทธิในครัง้นัน้สิน้สภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ และบริษัทฯ จะจัดส่งเงินที่ได้รับและใบส ำคญัแสดง     
สิทธิฯ คืนให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ภำยใน 14 วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิ โดยไม่มีดอกเบีย้ให้ไมว่ำ่
ในกรณีใดๆ 

6) ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ช ำระจ ำนวนเงินในกำรใช้สิทธิไมค่รบถ้วน 
บริษัทฯ มีสิทธิที่จะด ำเนินกำรประกำรใดประกำรหนึ่งต่อไปนี ้ตำมที่ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทน
ใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ เลอืกไว้ในใบแจ้งควำมจ ำนง 
(ก)  ถือวำ่กำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิในครัง้นัน้สิน้สภำพลง โดยไมม่ีกำรใช้ หรือ 
(ข)  ถือว่ำจ ำนวนหุ้นสำมญัที่จองซือ้มีจ ำนวนเท่ำกบัจ ำนวนที่จะได้รับตำมจ ำนวนเงินในกำรใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทฯ 

ได้รับช ำระไว้จริงตำมรำคำกำรใช้สทิธิและอตัรำกำรใช้สทิธิในขณะนัน้ หรือ 
(ค)  ให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ ช ำระเงินเพิ่มเติมตำมจ ำนวนที่ประสงค์จะใช้

สทิธิให้ครบถ้วนภำยในระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิในครัง้นัน้ หำกบริษัทฯ ไมไ่ด้รับเงินครบตำม
จ ำนวนในกำรใช้สิทธิภำยในระยะเวลำดงักลำ่ว บริษัทฯ จะถือว่ำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิในครัง้
นัน้สิน้สภำพลง โดยไมม่ีกำรใช้สทิธิ เว้นแตเ่ป็นกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย บริษัทฯ จะด ำเนินกำรตำม (ข) 

  
 ในกรณีตำมข้อ (ก) และ (ค) บริษัทฯ จะส่งเงินที่ได้รับไว้และใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส ำคญั
แสดงสิทธิฯ ซึ่งบริษัทฯ ถือว่ำไม่มีกำรใช้สิทธิดงักลำ่วคืนให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส ำคญั
แสดงสทิธิฯ ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 14 วนันบัจำกวนัถดัจำกวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิโดยไมม่ีดอกเบีย้ 
 ในกรณีข้อ (ข) บริษัทฯ จะส่งมอบใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ส่วนที่เหลือใน
กรณีที่บริษัทฯ ถือว่ำมีกำรใช้สิทธิเพียงบำงสว่นคืนให้กบัผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดง
สิทธิฯ ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 14 วนันบัจำกวนัถดัจำกวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละครัง้ อย่ำงไรก็ดี 
ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ที่ยงัไม่มีกำรใช้สิทธิดงักล่ำว ยงัมีผลใช้ต่อไปจนถึงวนั
ก ำหนดกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย 

7) เมื่อผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัได้ปฏิบตัิตำม
เง่ือนไขกำรแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญั กล่ำวคือ ได้ส่งมอบทัง้ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ใบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญั และช ำระเงินค่ำจองซือ้หุ้นสำมญัถกูต้องและ
ครบถ้วนสมบรูณ์ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ จะไมส่ำมำรถเพิกถอนกำรใช้สิทธิ
ได้ เว้นแตจ่ะได้รับควำมยินยอมเป็นหนงัสอืจำกบริษัทฯ 
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8) เมื่อพ้นก ำหนดวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้ำยแล้ว แตผู่้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ ยงัมิได้
ปฏิบตัิตำมเง่ือนไขของกำรใช้สทิธิที่ก ำหนดไว้อยำ่งครบถ้วน ให้ถือวำ่ใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ หรือใบแทนใบส ำคญั
แสดงสิทธิฯ นัน้ๆ สิน้สภำพลง โดยไม่มีกำรใช้สิทธิ และผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดง
สทิธิฯ จะใช้สทิธิไมไ่ด้อีกเมื่อพ้นก ำหนดกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย 

9) ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ สง่มอบใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ เป็นจ ำนวน
มำกกว่ำจ ำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ บริษัทฯ จะส่งใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ใบใหม่ โดยมีจ ำนวนของใบส ำคญั
แสดงสทิธิฯ ที่ลดลงให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ ดงักลำ่ว หำกใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ นัน้อยูใ่นระบบใบหุ้นโดย
ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 14 วนันบัจำกวนัใช้สทิธินัน้ๆ และจะท ำกำรยกเลกิใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ ใบเก่ำ 

10) บริษัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุช ำระแล้วของบริษัทฯ ตอ่กระทรวงพำณิชย์ตำมจ ำนวนหุ้นสำมญัที่
ออกใหมส่ ำหรับกำรใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ภำยใน 14 วนันบัตัง้แตว่นัท่ีบริษัทฯ ได้รับช ำระคำ่หุ้นตำมจ ำนวนที่มีกำร
ใช้สทิธิแตล่ะครัง้ และบริษัทฯ จะด ำเนินกำรจดทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ ที่ได้ใช้สทิธินัน้เข้ำเป็นผู้ ถือหุ้น
สำมญัของบริษัทฯ ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นตำมจ ำนวนหุ้นสำมญัที่ค ำนวณได้จำกกำรใช้สิทธิในครัง้นัน้ รวมทัง้
บริษัทฯ จะด ำเนินกำรยื่นขอน ำหุ้ นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิดังกล่ำว เข้ำจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์                 
จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ภำยใน 30 วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีมีกำรใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ 

11) ในกำรออกและสง่มอบหุ้นสำมญัออกใหม่ตำมกำรใช้สิทธินี ้ช่ือที่จะระบใุนหุ้นสำมญัออกใหม่จะใช้ช่ือเดียวกบั
ช่ือที่ปรำกฏอยู่ในแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ โดยบริษัทฯ จะจดัสง่ใบหุ้นไปยงัผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ ฯ 
ตำมที่อยู่ที่ได้ระบไุว้ในแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิโดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภำยใน 15 วนัท ำ
กำรนบัจำกวนัใช้สิทธิแต่ละครัง้ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ อำจตกลงกับผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ล่วงหน้ำ ให้     
บริษัทฯ เก็บใบหุ้นสำมญั ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ เช็คและเอกสำรอื่นๆ ไว้ที่บริษัทฯ 
เพื่อให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ หรือตวัแทนมำรับไปด้วยตนเองก็ได้ โดยจะต้องด ำเนินกำรตำมที่ทำงบริษัทฯ 
ก ำหนด 

12) นอกจำกนีผู้้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ อำจใช้บริกำรของ บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อ
ฝำกหุ้นในระบบซือ้ขำยแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ก็ได้ โดยผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ต้องระบช่ืุอและ
บญัชีของบริษัทสมำชิกของบริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั โดยถกูต้องในแบบแสดงควำม
จ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้ นสำมัญ และบริษัทฯ จะส่งมอบหุ้ นสำมัญหรือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ผ่ำนบัญชีฝำก
หลกัทรัพย์ภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัจำกวนัใช้สทิธิแตล่ะครัง้ 

13) บคุคลที่มิใช่สญัชำติไทยตำมข้อบงัคบัของบริษัทฯ จะสำมำรถใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ เพื่อซือ้หุ้นสำมญั
ใหมท่ัง้จ ำนวนหรือบำงสว่นก็ได้ ภำยใต้เง่ือนไขวำ่ เมื่อได้มีกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ ในครัง้นัน้ๆ แล้ว 
ต้องไม่ท ำให้ขดัต่อข้อบงัคบัของบริษัทฯ หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องในเร่ืองสดัส่วนกำรถือหุ้นของบุคคลที่มิใช่
สญัชำติไทย ซึ่ง ณ วนัที่ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิอยู่ที่ร้อยละ 49 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของ
บริษัทฯ 
 ดงันัน้ หำกกำรใช้สิทธิดงักลำ่วขดัต่อข้อบงัคบัของบริษัทฯ บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไมอ่อกหุ้นสำมญั
ใหมใ่ห้แก่บคุคลที่มิใช่สญัชำติไทยที่ใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ โดยบริษัทฯ ไมจ่ ำเป็นต้องจ่ำยคำ่เสยีหำย
หรือคำ่ชดเชยใดๆ ตอ่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่เป็นบคุคลที่มิใช่สญัชำติไทย 
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 ส ำหรับในกรณีที่ข้อจ ำกัดกำรถือหุ้นของบุคคลที่มิใช่สัญชำติไทยตำมสัดส่วนข้ำงต้น มีผลท ำให้ผู้ ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ที่เป็นบุคคลที่มิใช่สญัชำติไทยซึ่งได้มีกำรใช้สิทธิตำมวิธีกำรใช้สิทธิดังกล่ำวครบถ้วน            
ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้เต็มตำมจ ำนวนที่ระบุไว้ในใบแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซือ้หุ้ นสำมัญ บริษัทฯ จะ
อนญุำตให้ด ำเนินกำรใช้สิทธิได้เพียงบำงสว่นที่ไมข่ดัตอ่ข้อจ ำกดักำรถือหุ้นข้ำงต้น โดยจะให้ผู้แสดงควำมจ ำนง
ก่อนสำมำรถใช้สทิธิได้ก่อน (First Come, First Served) และบริษัทฯ จะคืนใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ และเงินสว่นที่
เหลือที่ไม่ได้มีกำรใช้สิทธิโดยไม่มีดอกเบีย้ให้แก่ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ที่เป็นบุคคลที่มิใช่สัญชำติไทย
ดงักลำ่วทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 15 วนันบัแตว่นัใช้สทิธิครัง้นัน้ๆ 

  หำกในวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ ที่เป็นบคุคลที่มิใช่สญัชำติไทยไมส่ำมำรถใช้สิทธิได้
เนื่องจำกข้อจ ำกดัเร่ืองสดัส่วนกำรถือหุ้นของบุคคลที่มิใช่สญัชำติไทย ให้ถือว่ำใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ดงักลำ่ว
หมดอำยลุงโดยผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ที่เป็นบคุคลที่มิใช่สญัชำติไทยดงักลำ่ว ไม่มีสิทธิเรียกร้องคำ่เสยีหำย
หรือค่ำชดเชยใดๆ จำกบริษัทฯ และบริษัทฯ จะไม่มีกำรช ำระคำ่เสียหำยหรือค่ำชดเชยใดๆ ให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสทิธิฯ จำกเหตกุำรณ์ดงักลำ่วทัง้สิน้ 

14) ในช่วงระยะเวลำตัง้แตว่นัท่ีผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ แสดงควำมจ ำนงใช้สทิธิ
โดยถกูต้องสมบรูณ์แล้วนัน้ จนถึงวนัก่อนวนัท่ีนำยทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ได้จดแจ้งช่ือของผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สิทธิฯ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ดงักล่ำวเป็นผู้ ถือหุ้นในสมุดทะเบียนรำยช่ือผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และ
กระทรวงพำณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแล้วอนัเนื่องมำจำกกำรใช้สิทธินัน้บ ริษัทฯ จะถือว่ำสิทธิผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ดงักล่ำวมีสิทธิและสภำพเช่นเดียวกับผู้ ถือใบส ำคัญ
แสดงสทิธิฯ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ ที่ยงัไมไ่ด้แสดงควำมจ ำนงใช้สทิธิ 
 แต่ทัง้นีน้บัแต่วนัที่นำยทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ  ได้จดแจ้งช่ือของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ได้แสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิโดยถกูต้องสมบรูณ์แล้วนัน้ในสมดุทะเบียนรำยช่ือผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทฯ และกระทรวงพำณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทนุช ำระแล้วอนัเนื่องมำจำกกำรใช้สิทธินัน้ บริษัทฯ 
จะถือวำ่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ มีฐำนะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยสมบรูณ์ 
 

2. ข้อจ ำกัดในกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ และหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิ 
2.1 กำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ 

บริษัทฯ ไม่มีข้อจ ำกัดกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ เว้นแต่ กำรโอนเกิดขึน้ในช่วงปิดสมุดทะเบียนใบส ำคญัแสดง   
สิทธิฯ เพื่อพกักำรโอนสิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ในกรณีกำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย ซึ่งบริษัทฯ จะปิดสมดุทะเบียน
ใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ เพื่อพกักำรโอนและกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ 21 วนัก่อนวนัครบก ำหนดกำรใช้สิทธิ
ครัง้สดุท้ำย และตลำดหลกัทรัพย์ฯ จะท ำกำรขึน้ห้ำมกำรซือ้ขำยชัว่ครำว (SP) ลว่งหน้ำ 2 วนัท ำกำรก่อนวนัปิดสมดุ
ทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ จนถึงวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย (ในกรณีวนัปิดสมดุทะเบียนดงักลำ่ว ตรงกบั
วนัหยดุท ำกำรของตลำดหลกัทรัพย์ฯ ให้เลือ่นเป็นวนัท ำกำรก่อนหน้ำวนัปิดสมดุทะเบียนดงักลำ่ว)  
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2.2 กำรโอนหุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สทิธิ 
หุ้นสำมญัเพิ่มทนุท่ีเกิดจำกกำรใช้สทิธิ สำมำรถโอนได้โดยไมม่ีข้อจ ำกดั เว้นแตก่ำรโอนหุ้นดงักลำ่วเป็นเหตใุห้มบีคุคล
ที่มิใช่สญัชำติไทยถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกวำ่ร้อยละ 49 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 

3 วิธีกำรส่งมอบหลักทรัพย์ 
3.1 กำรสง่มอบใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ 

1) บริษัทฯ จะด ำเนินกำรส่งมอบใบส ำคัญแสดงสิทธิให้กับผู้ที่ได้รับกำรจัดสรรโดยกำรน ำเข้ำบัญชีของผู้ดูแล
หลกัทรัพย์ หรือบริษัทหลกัทรัพย์ซึ่งผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ มีบัญชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์อยู่ ซึ่งนำยทะเบียน
ใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ ของบริษัทฯ คือ บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั จะออกใบส ำคญัแสดง
สิทธิฯ ในช่ือของ “บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อผู้ฝำก” และศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์จะ
บนัทึกยอดบญัชีจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ที่ผู้ดแูลหลกัทรัพย์ หรือ บริษัทหลกัทรัพย์ ทัง้นี  ้ผู้ดแูลหลกัทรัพย์ 
หรือ บริษัทหลกัทรัพย์ก็จะบนัทึกยอดบญัชีจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ภำยใน 
15 วนั นบัจำกวนัท่ีได้รับกำรจดัสรร 

2) ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ต้องกำรใช้บริกำรของบริษัท ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
กลำ่วคือ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ อำจฝำกใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ ไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมำชิก
เลขที่ 600 กรณีนีบ้ริษัทจะด ำเนินกำรน ำใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ที่ได้รับกำรจดัสรรฝำกไว้ที่ “บริษัท ศนูย์รับฝำก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั” และบริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั จะบนัทึกยอดบญัชี
จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ที่ฝำกอยู่และออกหลกัฐำนกำรฝำกให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ภำยใน 15 วนั
ท ำกำรนบัจำกวนัท่ีได้รับกำรจดัสรร 

3) ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ จะขอรับใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ โดยให้ออกเป็นใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ในช่ือ      
ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์จะสง่มอบใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ตำมจ ำนวนที่ผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสิทธิได้สิทธิฯ ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมช่ือและที่อยูท่ี่ปรำกฎในสมดุทะเบียนภำยใน 15 วนัท ำกำรนบั
จำกวนัท่ีได้รับกำรจดัสรร 

3.2 กำรสง่มอบหุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สทิธิของใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ 
ในกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัของบริษัทตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ที่ใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญ 
สำมำรถเลอืกให้บริษัทฯ ด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้
1) ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงประสงค์จะขอรับเป็นใบหุ้น โดยให้ออกใบหุ้นในช่ือผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ศนูย์รับฝำก

หลกัทรัพย์จะสง่มอบใบหุ้นตำมจ ำนวนที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ได้มำใช้สิทธิ ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำม
ช่ือและที่อยู่ที่ปรำกฏในแบบแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัจำกวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิ
ในแตล่ะครัง้ ทัง้นีผู้้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ จะไมส่ำมำรถขำยหุ้นท่ีได้รับจำกกำรใช้สทิธิในตลำดหลกัทรัพย์ฯ ได้
จนกวำ่จะได้รับใบหุ้น 

2) ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ประสงค์จะใช้บริกำรของศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ กล่ำวคือ ผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสิทธิฯ ประสงค์ที่จะฝำกหุ้นที่ได้รับจำกกำรใช้สิทธิไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สิทธิฯ มีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์อยู่ ในกรณีนี ้บริษัทฯ จะด ำเนินกำรน ำหุ้นตำมจ ำนวนที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดง    
สิทธิฯ มำใช้สิทธิฝำกไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัดเพื่อผู้ฝำก” และศูนย์รับฝำก
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หลกัทรัพย์ จะบนัทกึยอดบญัชีจ ำนวนหุ้นท่ีบริษัทหลกัทรัพย์นัน้ฝำกหุ้นอยู ่ในขณะเดียวกนั บริษัทหลกัทรัพย์นัน้
จะบนัทกึยอดบญัชีจ ำนวนหุ้นท่ีผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ ฝำกไว้ และออกหลกัฐำนกำรฝำกให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงฯ สิทธิภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัจำกวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิ ซึ่งผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ จะสำมำรถขำยหุ้น
สำมญัที่ได้จำกกำรใช้สทิธิในตลำดหลกัทรัพย์ฯ ได้ทนัทีที่ตลำดหลกัทรัพย์ฯ รับหุ้นสำมญัดงักลำ่วเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ เพิ่มเติม 

3) ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ที่ได้รับกำรจดัสรรหุ้นไมป่ระสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริกำรของ
ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ โดยผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ประสงค์ที่จะฝำกหุ้นสำมญัไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออก
หลกัทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 ในกรณีนี ้บริษัทจะด ำเนินกำรน ำหุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิฝำกไว้กบัศนูย์รับ
ฝำกหลกัทรัพย์ และศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชีจ ำนวนหุ้นสำมญั ตำมจ ำนวนที่ผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสทิธิฯ ได้รับกำรจดัสรรไว้ในบญัชีผู้ออกหลกัทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 และออกหลกัฐำนกำรฝำกให้แก่ผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ที่ได้รับกำรจดัสรรหุ้นภำยใน 7 วนัท ำกำร นบัจำกวนัครบก ำหนดกำรใช้สิทธิในแตล่ะครัง้    
เมื่อผู้ที่ได้รับกำรจดัสรรหุ้นต้องกำรขำยหุ้น ผู้ที่ได้รับกำรจดัสรรหุ้นต้องถอนหุ้นออกจำกบญัชี 600 ดงักลำ่ว โดย
ต้องติดต่อผ่ำน บริษัทหลกัทรัพย์ทัว่ไป ซึ่งอำจจะมีค่ำธรรมเนียมในกำรด ำเนินตำมที่ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์           
และ/หรือ บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ ๆ ก ำหนด ดงันัน้ ในกรณีนี ้ผู้ที่ได้รับกำรจดัสรรหุ้นจะสำมำรถขำยหุ้นที่ได้รับกำร
จัดสรรในตลำดหลกัทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลำดหลกัทรัพย์ฯ อนุญำตให้หุ้นของบริษัทท ำกำรซือ้ขำยได้ในตลำด
หลกัทรัพย์ฯ และผู้ที่ได้รับกำรจดัสรรหุ้นได้ด ำเนินกำรถอนหุ้นออกจำกบญัชี 600 ดงักลำ่วแล้ว 
 

4 หน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 
ผู้ออกใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ  มีหน้ำที่ท่ีจะต้องปฏิบตัิตลอดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ ดงันี ้
4.1 กำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดสทิธิ 

ผู้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ  จะใช้ควำมพยำยำมอย่ำงดีที่สดุในกำรประกอบธุรกิจให้เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ 
และจะปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์ และกฎหมำยอื่นที่เก่ียวข้อง รวมตลอดถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และค ำสัง่ต่ำงๆ ที่ออกตำม
กฎหมำย และจะปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดและเง่ือนไขต่ำงๆ ของข้อก ำหนดสิทธิฉบบันีโ้ดยเคร่งครัดตลอดอำยุของ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ทัง้นี ้บริษัทฯ จะไม่เปลี่ยนแปลงรำยละเอียดของใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ โดยจะไม่ขยำยอำยุ     
และไมแ่ก้ไข เปลีย่นแปลงรำคำและอตัรำกำรใช้สทิธิ เว้นแตจ่ะเป็นกำรปรับสทิธิตำมที่ก ำหนดในข้อ 4.2 

4.2 เง่ือนไขกำรปรับสทิธิของใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ 
1) บริษัทฯ ต้องด ำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิ ตลอดอำยุของใบแสดงสิทธิ ฯ เมื่อเกิด

เหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึ่งดังต่อไปนี ้ทัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อรักษำผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสทิธิฯ  ไมใ่ห้ด้อยไปกวำ่เดิม 
โดยบริษัทฯ จะด ำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ และอตัรำกำรใช้สิทธิในกรณีตำ่งๆ ตำมสตูรและวิธีกำรค ำนวณ
ดงัตอ่ไปนี ้
(ก) เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้ นสำมญัของบริษัทฯ อันเป็นผลมำจำกกำรรวมหุ้น หรือกำร

แบ่งแยกหุ้นของบริษัทฯ โดยกำรเปลี่ยนแปลงรำคำใช้สิทธิ และอตัรำใช้สิทธิจะมีผลเมื่อมลูคำ่ที่ตรำไว้มีผล
บงัคบัใช้ตำมที่เผยแพร่ผำ่นระบบเผยแพร่ข้อมลูสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ของตลำดหลกัทรัพย์ฯ (SET Link) 
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 รำคำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้
Price 1 = Price 0 x Par 1 

Par 0 
 อตัรำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้

Ratio 1 =  Ratio 0 x Par 0 
  Par 1 

โดยที่  Price 1  คือ รำคำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
Price 0  คือ รำคำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 1  คือ อตัรำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 0  คือ อตัรำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
Par 1  คือ มลูคำ่ที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญัหลงักำรเปลีย่นแปลง 

  Par 0  คือ มลูคำ่ที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญัก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
 

(ข) เมื่อบริษัทฯ เสนอขำยหุ้นท่ีออกใหมใ่ดๆ ในรำคำที่ต ่ำกวำ่ร้อยละ 90 ของรำคำหุ้นท่ีค ำนวณได้ตำมวิธีกำรที่
ใช้รำคำตลำดในขณะเสนอขำยหุ้นนัน้ หรือรำคำตลำดในช่วงก่อนกำรเสนอขำยหุ้นนัน้  
        กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แตว่นัแรกที่ผู้ ถือหุ้น
สำมญัจะไม่ได้รับสิทธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมญัที่ออกใหม่ (วนัแรกที่ประกำศขึน้เคร่ืองหมำย XR) ส ำหรับ
กรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้ผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วนัแรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัที่ออก
ใหมแ่ก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือบคุคลในวงจ ำกดั แล้วแตก่รณี  
โดยที ่

“รำคำเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสำมญัที่ออกใหม่” ค ำนวณได้จำกจ ำนวนเงินทัง้สิน้ที่บริษัทฯ จะได้รับ
จำกกำรเสนอขำยหุ้น หกัด้วยค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรเสนอขำยหุ้น หำรด้วยจ ำนวนหุ้นสำมญัทัง้สิน้ที่
ออกใหมใ่นครัง้นัน้ 

“รำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษัทฯ” ได้ก ำหนดไว้เท่ำกบั “รำคำตลำดเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกัตอ่หุ้น
ของหุ้นสำมญัของบริษัทฯ” โดยที่ “รำคำตลำดเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกัต่อหุ้นของหุ้นสำมญัของบริษัทฯ” หมำยถึง 
มูลค่ำกำรซือ้ขำยหุ้นสำมญัทัง้หมดของบริษัทฯ หำรด้วยจ ำนวนหุ้นสำมญัของบริษัทฯ ที่ท ำกำรซือ้ขำย
ทัง้หมดในตลำดหลักทรัพย์ฯ ในระหว่ำงระยะเวลำ 7 วันท ำกำร (วันที่เปิดท ำกำรซือ้ขำยของตลำด
หลกัทรัพย์ฯ) ติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีใช้ในกำรค ำนวณ 

ในกรณีที่ไม่สำมำรถหำ “รำคำตลำดหุ้นสำมญัของบริษัทฯ” ที่เหมำะสมได้ บริษัทฯ จะก ำหนด
รำคำยตุิธรรมเพื่อใช้ในกำรค ำนวณแทน 

“วนัที่ใช้ในกำรค ำนวณ” หมำยถึง วนัแรกที่ผู้ ถือหุ้นสำมญัจะไมไ่ด้รับสิทธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมญั
ที่ออกใหม่ ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้กับผู้ ถือหุ้นเดิม (วันแรกที่ขึน้เคร่ืองหมำย XR) และ/หรือ        
วันแรกของกำรเสนอขำยหุ้ นสำมัญที่ออกใหม่แก่ประชำชนทั่วไป ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยต่อ
ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั แล้วแตก่รณี 
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อนึง่ ในกรณีที่มีกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัพร้อมกนัมำกกวำ่ 1 รำคำเสนอขำย ภำยใต้เง่ือนไขที่ต้อง
จองซือ้ด้วยกนั ให้ใช้รำคำเสนอขำยทกุรำคำมำค ำนวณรำคำสทุธิถวัเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกัของหุ้นสำมญัที่ออก
ใหมม่ำใช้ในกำรค ำนวณ แตใ่นกรณีที่กำรเสนอขำยดงักลำ่วไมอ่ยูภ่ำยใต้เง่ือนไขที่จะต้องจองซือ้ด้วยกนั ให้
น ำเฉพำะรำคำเสนอขำยที่ต ่ำกว่ำร้อยละ 90 ของ “รำคำตลำดต่อหุ้นสำมญัของบริษัทฯ” มำค ำนวณกำร
เปลีย่นแปลงเทำ่นัน้ 
 รำคำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้

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

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

โดยที่  Price 1  คือ รำคำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
Price 0  คือ รำคำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 1  คือ อตัรำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 0  คือ อตัรำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
MP คือ “รำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษัทฯ” 

A  คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ได้เรียกช ำระเต็มมลูค่ำแล้ว ณ วนัก่อนปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น เพื่อ
สิทธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมญัที่ออกใหม ่กรณีเสนอขำยหุ้นสำมญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ 
วันก่อนวันแรกของกำรเสนอขำยหุ้ นสำมัญที่ออกใหม่ กรณีเสนอขำยหุ้ นสำมัญให้แก่
ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีเสนอขำยหุ้นสำมญัให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั แล้วแตก่รณี 

B  คือ จ ำนวนหุ้ นสำมัญที่ออกใหม่ ทัง้ที่เสนอขำยแก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม และ/หรือ เสนอขำยแก่
ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ บคุคลในวงจ ำกดั 

BX  คือ จ ำนวนเงินที่บริษัทฯจะได้รับทัง้สิน้ภำยหลงัจำกกำรหกัค่ำใช้จ่ำย (ถ้ำมี) จำกกำรเสนอ
ขำยหุ้นสำมญัที่ออกใหม ่ทัง้ในกรณีกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมและ/หรือ เสนอขำยให้แก่
ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ เสนอขำยให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั 

(ค) เมื่อบริษัทฯ เสนอขำยหุ้นกู้แปลงสภำพหรือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ที่ออกใหม่ โดยก ำหนดรำคำหรือค ำนวณ
รำคำของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้ แปลงสภำพหรือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ดงักล่ำว ต ่ำกว่ำร้อยละ 90 
ของรำคำหุ้นท่ีค ำนวณตำมวิธีที่ใช้รำคำตลำดในขณะเสนอขำย 

กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สทิธิ และอตัรำกำรใช้สทิธิจะมีผลบงัคบัทนัที ตัง้แต่วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้น
สำมญัจะไมไ่ด้รับกำรใช้สิทธิในกำรจองซือ้หลกัทรัพย์ที่ออกใหมใ่ดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็น
หุ้นสำมญัได้หรือให้สิทธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมญั (วนัแรกที่ประกำศขึน้เคร่ืองหมำย XR) ส ำหรับกรณีที่เป็น
กำรเสนอขำยให้ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right issue) และ/หรือ วนัแรกของกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ออกใหมใ่ดๆ ที่ให้
สิทธิที่จะแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญัได้ หรือใช้สิทธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมญั กรณีเสนอขำยให้แก่
ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ ที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั แล้วแตก่รณี 
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รำคำเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสำมญัที่ออกใหม่ ค ำนวณได้จำกจ ำนวนเงินทัง้สิน้ที่จะได้รับจำกกำร
เสนอขำยหลกัทรัพย์ใดๆ ที่มีสิทธิในกำรแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญั รวมกบัเงินท่ีจะได้รับจำกกำรใช้
สิทธิซือ้หุ้นสำมญันัน้ (ถ้ำมีกำรใช้สิทธิทัง้หมด) หกัด้วยค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ที่
ออกใหม ่หำรด้วยจ ำนวนหุ้นทัง้สิน้ท่ีต้องออกใหม ่เพื่อรองรับกำรใช้สทิธินัน้ 

“รำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษัทฯ” ซึง่จะใช้เปรียบเทียบให้ใช้และมีควำมหมำยเช่นเดียวกบั 
รำยละเอียดในข้อ (ข) ข้ำงต้น 

“วนัท่ีใช้ในกำรค ำนวณ” หมำยถึง วนัแรกที่ผู้ ถือหุ้นสำมญัจะไมไ่ด้รับสทิธิในกำรจองซือ้หลกัทรัพย์
ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญั ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์
ดงักลำ่วให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม (วนัแรกที่ขึน้เคร่ืองหมำย XR) และ/หรือ วนัแรกของกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ออก
ใหมใ่ดๆ ที่ให้สทิธิที่จะแปลงสภำพ/เปลีย่นเป็นหุ้นสำมญัแก่ประชำชนทัว่ไป 

ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ดงักลำ่วตอ่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ ที่เป็นกำรเสนอ
ขำยให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั แล้วแตก่รณี 
 รำคำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้

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

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

โดยที่  Price 1  คือ รำคำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
Price 0  คือ รำคำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 1  คือ อตัรำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 0  คือ อตัรำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
MP  คือ “รำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษัทฯ” 
A  คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ได้เรียกช ำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วนัก่อนปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพื่อ

กำรจองซือ้หลกัทรัพย์ที่ออกใหมท่ี่มีสทิธิที่จะแปลงสภำพ/เปลีย่นเป็นหุ้นสำมญัได้ กรณีเสนอ
ขำยให้ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ก่อนวนัแรกของระยะเวลำกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่
ใดๆ ที่มีสทิธิที่จะแปลงสภำพ/เปลีย่นเป็นหุ้นสำมญัได้ตอ่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ บคุคลใน
วงจ ำกดั แล้วแตก่รณี 

B  คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกใหม ่เพื่อรองรับกำรใช้สทิธิของหลกัทรัพย์ใดๆ ที่มีสทิธิที่จะแปลง
สภำพ/เปลีย่นเป็นหุ้นสำมญัได้ หรือให้สทิธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมญั ที่เสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิม และ/หรือ เสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ เสนอขำยให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั 
แล้วแตก่รณี  

BX  คือ จ ำนวนเงินที่บริษัทฯ จะได้รับทัง้สิน้ภำยหลงัจำกกำรหกัค่ำใช้จ่ำย (ถ้ำมี) จำกกำรเสนอ
ขำยหลกัทรัพย์ใดๆ ที่มีสิทธิในกำรแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญัที่เสนอขำยได้ หรือให้
สิทธิในกำรจองซือ้หุ้ นสำมัญ ที่เสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม และ/หรือ เสนอขำยให้แก่
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ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ เสนอขำยให้แก่บคุคลในวงจ ำกดัรวมกบัเงินที่จะได้รับจำกกำรใช้
สทิธิซือ้หุ้นสำมญั 

(ง) เมื่อบริษัทฯ จ่ำยปันผลทัง้หมดหรือบำงสว่นเป็นหุ้นท่ีออกใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
ทัง้นี ้กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที ตัง้แต่วันแรกที่ผู้ ซือ้หุ้น
สำมญัไมม่ีสทิธิในกำรรับหุ้นปันผล (วนัแรกที่ตลำดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมำย XD) 
 รำคำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้

Price 1 =  Price 0 x A 
   [ A + B ] 

 อตัรำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้
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 
A  คือ จ ำนวนหุ้ นสำมัญ ที่ได้เรียกช ำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุด

ทะเบียนผู้ ถือหุ้นสำมญัเพื่อสทิธิกำรรับหุ้นปันผล 
B  คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกใหมใ่นรูปแบบของหุ้นปันผล 

(จ) เมื่อบริษัทฯ จ่ำยเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่ำอตัรำร้อยละ 75 จำกก ำไรสทุธิจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ของแต่ละปี หลงัหักภำษีเงินได้ และหลงัหักจำกหักขำดทุนสะสมและส ำรองกฏหมำย ส ำหรับผลกำร
ด ำเนินงำนในรอบระยะเวลำปีบญัชีใดๆ ในระหว่ำงอำยุของใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ กำรเปลี่ยนแปลงรำคำ
กำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัที ตัง้แต่วนัแรกที่ผู้ ถือหุ้นสำมญัไม่มีสิทธิในกำรรับเงินปัน
ผลนัน้ (วนัแรกที่ขึน้เคร่ืองหมำย XD) 
        ทัง้นี ้กำรค ำนวณอตัรำร้อยละของเงินปันผลที่จ่ำยให้กบัผู้ ถือหุ้น ค ำนวณโดยน ำเงินปันผลที่จ่ำยออก
จริงจำกผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละรอบระยะปีบญัชีดงักล่ำว (รวมเงินปันผลระหว่ำงกำล) หำรด้วยก ำไร
สทุธิตำมงบกำรเงินของบริษัทฯ หลงัหกัภำษีเงินได้ และหลงัหกัจำกหกัขำดทนุสะสมและส ำรองกฏหมำย 
ของผลกำรด ำเนินงำนตำมงบกำรเงินของรอบระยะเวลำบญัชีปีเดียวกนั  

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

 อตัรำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้
Ratio 1 =  Ratio 0 x MP 
 [ MP - (D - R) ] 

โดยที่  Price 1  คือ รำคำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
Price 0  คือ รำคำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 1 คือ อตัรำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
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Ratio 0  คือ อตัรำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
  MP  คือ “รำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษัทฯ” 

D  คือ เงินปันผลตอ่หุ้นท่ีจ่ำยจริงแก่ผู้ ถือหุ้น 
R  คือ เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ำยในอตัรำร้อยละ 75 โดยค ำนวณจำกก ำไรสทุธิจำก

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร หลกัหกัภำษีเงินได้ และหลงัหกัจำกหกัขำดทนุสะสม
และส ำรองกฏหมำย จำกผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีบญัชี หำรด้วยจ ำนวนหุ้น
ทัง้หมดที่มีสทิธิได้รับเงินปันผล 

“รำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษัทฯ” ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบให้ใช้และมีควำมหมำยเช่นเดียวกบั
รำยละเอียดในข้อ (ข) ข้ำงต้น 

“วนัท่ีใช้ในกำรค ำนวณ” หมำยถึง วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสำมญัจะไมไ่ด้รับสทิธิในเงินปันผล 
(ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลกัษณะเดียวกบั ข้อ (ก) ถึง (จ) ที่ท ำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดง 

สิทธิฯ จะได้รับเมื่อมีกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ด้อยไปกว่ำเดิม ให้บริษัทฯ พิจำรณำ เพื่อ
ก ำหนดกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใช้สิทธิใหมอ่ยำ่งเป็นธรรม และไม่ท ำให้สทิธิ
ของผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ด้อยไปกว่ำเดิม โดยให้ถือว่ำผลกำร
พิจำรณำนัน้เป็นท่ีสดุ 

2) กำรค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ (ก) ถึง (ฉ) เป็นอิสระต่อกนั  และจะ
ค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลงตำมล ำดบัเหตกุำรณ์ต่ำงๆ ก่อนหลงัเปรียบเทียบกบั “รำคำตลำดของหุ้นสำมญัของ
บริษัทฯ” ส ำหรับกรณีที่เหตกุำรณ์ตำ่งๆ เกิดขึน้พร้อมกนั ให้ค ำนวณกำรเปลีย่นแปลงเรียงตำมล ำดบัดงันี ้คือ (ก) 
(จ) (ง) (ข) (ค) และ (ฉ) โดยในแตล่ะล ำดบัครัง้ที่ค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลง ให้คงสภำพของรำคำกำรใช้สิทธิเป็น
ทศนิยม 3 ต ำแหนง่และอตัรำกำรใช้สทิธิเป็นทศนิยม 5 ต ำแหนง่ 
 “รำคำตลำดของหุ้ นสำมัญของบริษัทฯ” ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบให้ใช้และมีควำมหมำยเช่นเดียวกับ
รำยละเอียดในข้อ (ข) ข้ำงต้น 
        ทัง้นี ้ในกำรค ำนวณกำรปรับสทิธิของเหตกุำรณ์ในล ำดบัใด ให้น ำคำ่ตวัแปรที่ผำ่นกำรค ำนวณกำรปรับสทิธิ
ของล ำดบัก่อนหน้ำ (ถ้ำมี) มำใช้เป็นคำ่ตวัแปรก่อนกำรเปลีย่นแปลง ในกำรค ำนวณกำรปรับสทิธิล ำดบันัน้ 

3) กำรค ำนวณเปลีย่นแปลงรำคำกำรใช้สทิธิและอตัรำกำรใช้สทิธิตำมข้อ (ก) ถึง (ฉ) จะไมม่ีกำรเปลีย่นแปลง ซึง่ท ำ
ให้รำคำกำรใช้สทิธิใหมส่งูขึน้ และ/หรือ อตัรำกำรใช้สทิธิลดลง เว้นแตก่รณีกำรรวมหุ้น ในกรณีที่หุ้นสำมญัที่เกิด
จำกกำรใช้สิทธิตำมจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ  หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ  ของกำรแสดงควำมจ ำนง
กำรใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ (ทศนิยม 5 ต ำแหนง่ของอตัรำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง) ค ำนวณออกมำเป็น
เศษของหุ้นให้ตดัเศษของหุ้นนัน้ทิง้ และหำกรำคำกำรใช้สทิธิหลงักำรเปลีย่นแปลง (ทศนิยม 3 ต ำแหนง่) คณูกบั
จ ำนวนหุ้นสำมญัในกำรแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิในรอบนัน้ ค ำนวณได้เป็นเศษของบำทให้ตดัเศษของบำท
ทิง้ 
             ทัง้นี ้ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิที่มีผลให้รำคำกำรใช้สิทธิใหม่ต ่ำกว่ำมลูค่ำที่ตรำไว้
ของหุ้นสำมญัของบริษัทฯ ให้ถือว่ำรำคำกำรใช้สิทธิใหม่เท่ำกบัมลูค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญัของบริษัทฯ โดยที่
บริษัทฯ จะไมม่ีกำรปรับอตัรำกำรใช้สทิธิเพื่อชดเชยกำรท่ีบริษัทฯ ไมส่ำมำรถปรับรำคำกำรใช้สทิธิตำมมำตรกำร
ค ำนวณดงักลำ่ว ดงันัน้อตัรำกำรใช้สทิธิจะยงัคงเป็นอตัรำกำรใช้สทิธิที่ค ำนวณได้ตำมข้อ (ก) ถึง (ฉ) เช่นเดิม 
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4) ในกรณีที่บริษัทฯมีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใช้สิทธิในช่วงที่บริษัทฯ ยงัไม่ได้น ำหุ้นสำมญัที่
เกิดจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ เข้ำจดทะเบียนกับกระทรวง
พำณิชย์ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ  ที่ได้ท ำกำรใช้สิทธิแล้วจะได้รับกำรปรับ
สทิธิย้อนหลงั โดยบริษัทฯ จะด ำเนินกำรออกหุ้นสำมญัใหมเ่พิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ โดยเร็วที่สดุตำมจ ำนวนที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ  หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ  
สมควรจะได้รับ หำกรำคำที่ได้ปรับใหมน่ัน้มีผลบงัคบัใช้โดยหุ้นสำมญัสว่นท่ีเพิ่มใหม ่อำจได้รับช้ำกวำ่หุ้นสำมญั
ที่ได้รับก่อนหน้ำนีแ้ล้ว แตไ่มเ่กิน 45 วนั นบัจำกวนัท่ีมีกำรปรับสทิธิ 

5) กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และอตัรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ (ก) ถึง (ฉ) บริษัทฯ  จะด ำเนินกำรแจ้งผลกำร
เปลี่ยนแปลง โดยบอกถึงรำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณ เหตผุลที่ต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงดงักลำ่วตลอดจนข้อมลูที่
เก่ียวข้องกับกำรปรับสิทธิ เช่น รำคำกำรใช้สิทธิใหม่ อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่ วันที่กำรปรับสิทธิมีผลบังคับใช้        
ตอ่ตลำดหลกัทรัพย์ฯ โดยจะแจ้งทนัทีนบัแตว่นัท่ีมีเหตกุำรณ์ หรือก่อน 9.00 น. ของวนัท่ีกำรปรับสทิธิมีผลบงัคบั 
ผ่ำนระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลำดหลกัทรัพย์ฯ (SET Link) และแจ้งตอ่ส ำนกังำน ก.ล.ต. ภำยใน 15 วนั นบัแต่
วนัที่มีกำรปรับสิทธิมีผลบงัคบัใช้ โดยบริษัทฯ จะไม่ท ำกำรเวนคืนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ แต่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สทิธิฯ เดิมจะได้รับสทิธิในกำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใช้สทิธิ และอตัรำกำรใช้สทิธิทกุประกำร 
 

5 สถำนะของหุ้นสำมัญใหม่ที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 
สิทธิของหุ้นสำมญัที่ออกตำมกำรใช้สิทธิของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ที่ออกในครัง้นี ้จะมีสิทธิและสภำพเหมือนหุ้น
สำมญัเดิมของบริษัทฯ ที่ออกไปก่อนหน้ำนีแ้ล้ว รวมทัง้สทิธิในกำรรับเงินปันผลหรือประโยชน์อื่นใดที่บริษัทฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้น
สำมญั ทัง้นีน้บัแต่วนัที่นำยทะเบียนหุ้นสำมญัของบริษัทฯ ได้จดแจ้งช่ือผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ ฯ เป็นผู้ ถือหุ้นในสมุด
ทะเบยีนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และกระทรวงพำณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทนุช ำระแล้ว 

 
6 กำรชดใช้ค่ำเสียหำย กรณีที่บริษัทฯ ไม่สำมำรถจัดให้มีหุ้นสำมัญเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิ 

บริษัทฯ จะชดใช้คำ่เสยีหำยให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ ตำมรำยละเอียด ดงันี ้
6.1 บริษัทฯ จะชดใช้ค่ำเสียหำยให้เฉพำะผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ที่มำแจ้งควำม

จ ำนงที่จะใช้สทิธิในวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิแตล่ะครัง้ ซึง่บริษัทฯ ไมส่ำมำรถจดัให้มีหุ้นสำมญัเพื่อรองรับกำรใช้สทิธิได้
อย่ำงเพียงพอ โดยบริษัทฯ จะช ำระให้เป็นเช็คระบช่ืุอขีดคร่อมสัง่จ่ำยเฉพำะและจะจดัสง่ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับ หรือ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิมำรับด้วยตนเองตำมสถำนท่ีติดต่อในกำรใช้สิทธิ ภำยใน 14 วนั นบัจำกวนัท่ี
ใช้สทิธิ 
               อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯที่เป็นบคุคลที่มิใช่สญัชำติไทย
ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้ไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงสว่น อนัเนื่องมำจำกกำรใช้สิทธิดงักลำ่วจะท ำให้สดัสว่นกำรถือหุ้นของ
บริษัทฯ โดยบคุคลที่มิใช่สญัชำติไทยทัง้หมดเกินกวำ่สดัสว่นท่ีก ำหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทฯ บริษัทฯ จะไมช่ดใช้
คำ่เสยีหำยใดๆ ให้กบัผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

6.2 กำรค ำนวณคำ่เสยีหำยที่บริษัทฯ จะชดใช้ให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ ตำมข้อ 6.1  
มีสตูรกำรค ำนวณดงันี ้
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คำ่เสยีหำยตอ่ใบส ำคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย = A x [ MP - EP ] 
โดยที่   

A คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ไมส่ำมำรถจดัให้มี และ/หรือ เพิ่มขึน้ตำมอตัรำกำรใช้สิทธิที่เปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้
ตอ่ 1 หนว่ย 

MP  คือ รำคำเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกัของหุ้นสำมญัของบริษัทฯ ในวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละรอบ ซึ่งผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ มำแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ (รำคำเฉลี่ย
ถ่วงน ำ้หนกัของหุ้นสำมญัของบริษัทฯ ค ำนวณจำกมูลค่ำกำรซือ้ขำยหุ้นสำมญัทัง้หมดของบริษัทฯ          
หำรด้วย จ ำนวนหุ้นสำมญัของบริษัทฯ ที่มีกำรซือ้ขำยทัง้หมดในตลำดหลกัทรัพย์ฯ) 

EP  คือ รำคำกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ หรือรำคำกำรใช้สิทธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิ หำกมี
กำรปรับรำคำกำรใช้สทิธิ 

 
7 กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิ 

7.1 กำรแก้ไขในสว่นท่ีมิใช่สำระส ำคญัหรือที่ต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธิในเร่ืองที่จะกระทบต่อสิทธิที่มิใช่สำระส ำคญัของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ ฯ 
เช่น แก้ไขขัน้ตอนกำรใช้สทิธิ หรือเร่ืองที่เห็นได้วำ่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ  โดยชดัแจ้ง หรือใน
ส่วนซึ่งไม่ท ำให้สิทธิของผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ด้อยลง หรือเพื่อให้เป็นไปตำมบทบัญญัติหรือหลกัเกณฑ์ที่
ก ำหนดในกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ฯ หรือกฎหมำยอื่นใดที่เก่ียวข้อง กฎระเบียบ ข้อบงัคบั 
หรือค ำสัง่ที่มีผลบงัคบัทัว่ไป หรือประกำศ หรือข้อบังคบัของ ส ำนกังำน ก.ล.ต ที่เก่ียวข้อง ให้บริษัทฯ กระท ำโดยไม่
ต้องได้รับควำมยินยอมจำกที่ประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ ภำยหลงัจำกที่ได้แจ้งให้ ส ำนกังำน ก.ล.ต ทรำบแล้ว 
ทัง้นี ้กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธิจะต้องไม่เป็นกำรขยำยอำยใุบส ำคญัแสดงสิทธิฯ หรือกำรเปลี่ยนแปลง
รำคำหรืออตัรำกำรใช้สทิธิ ยกเว้นกำรปรับสทิธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสทิธิที่ระบไุว้ในข้อ 4.2 

7.2 กำรแก้ไขเปลีย่นแปลงที่เป็นสำระส ำคญั 
กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธินอกจำกกรณีข้อ 7.1 ต้องได้รับควำมยินยอมจำกบริษัทฯ และมติที่ประชุม        
ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ แล้วแตก่รณี และได้แจ้งให้ ส ำนกังำน ก.ล.ต ทรำบแล้ว 

7.3 กำรแจ้งข้อก ำหนดสทิธิที่แก้ไขเปลีย่นแปลง 
ผู้ ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ จะแจ้งให้ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ทรำบผ่ำนระบบกำรเผยแพร่ข้อมูลของตลำด    
หลกัทรัพย์ฯ (SET Link) โดยทนัที ณ วนัที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิ และจะจัดส่งข้อก ำหนดสิทธิที่แก้ไข
เพิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ เมื่อได้รับกำรร้องขอภำยใน 15 วัน นับจำกวันที่มีกำรร้องขอ โดยผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ  สำมำรถแจ้งควำมประสงค์ที่จะขอรับข้อก ำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมตอ่ผู้ออกใบส ำคญัแสดง
สทิธิตำมที่อยูท่ี่ปรำกฎในหวัข้อ 1.4 (1) นอกจำกนัน้บริษัทฯ จะจดัสง่ข้อก ำหนดสทิธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้นำยทะเบียน
ใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ และส ำนกังำน ก.ล.ต ภำยใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสทิธิ 

7.4 กำรแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อก ำหนดสทิธิต้องไมข่ดัตอ่กฎหมำย 
กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธิไม่ว่ำกรณีใดๆ ต้องไม่ขดัหรือแย้งกบักฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ฯ รวมตลอดทัง้ข้อก ำหนดแห่งประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เร่ือง กำรขอ
อนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะซือ้หุ้ นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับ
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ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ฉบบัลงวนัที่ 15 ธันวำคม 2551 รวมทัง้ข้อแก้ไขเพิ่มเติมหรือกำรเปลี่ยนแปลงใดๆ ตลอดจน
กฎหมำยอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง (ถ้ำมี) 
 

8 กำรประชุมผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 
8.1 ผู้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ  มีสิทธิเรียกประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ  ได้ไม่ว่ำในเวลำใดๆ (อย่ำงไรก็ตำม กำร

เรียกประชุมจะต้องไม่ใช่เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิเร่ืองกำรขยำยอำยุใบส ำคัญแสดงสิทธิ ฯ  หรือกำร
เปลีย่นแปลงรำคำหรืออตัรำกำรใช้สทิธิ ยกเว้นกำรปรับสทิธิตำมที่ระบไุว้ในข้อ 4.2 

8.2 ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ  ซึง่ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ  ที่ยงัมิได้ใช้สทิธิหรือใช้สทิธิไปแล้วบำงส่วนรวมกนัแล้วไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 25 ของจ ำนวนหน่วยทัง้หมดของใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ  ที่ยงัมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบำงส่วน ณ 
ขณะนัน้ อำจร้องขอให้ผู้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ  เรียกประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ในกรณีนีผู้้ออกใบส ำคญั
แสดงสิทธิฯ จะต้องเรียกประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ  โดยเร็ว ซึ่งต้องไม่เกิน 30 วนันบัแต่วนัที่ผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสิทธิฯ ได้ใช้สิทธิมีค ำขอเป็นหนงัสือให้ผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ เรียกประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ หรือ
นบัแตว่นัท่ีเกิดกรณีใดกรณีหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้

 (ก)  หำกมีกำรเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสทิธิในสำระส ำคญัตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 7.2 ข้ำงต้น 
 (ข)  หำกมีเหตกุำรณ์ส ำคญัซึง่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ ซึง่ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ ที่ยงัมิได้ใช้สทิธิหรือใช้สทิธิ 

 ไปแล้วบำงส่วนรวมกนัแล้วไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 ของจ ำนวนหน่วยทัง้หมดของใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ที่ยงั
มิได้ใช้สทิธิหรือใช้สทิธิไปแล้วบำงสว่น ณ ขณะนัน้ เห็นวำ่อำจกระทบตอ่สว่นได้เสยีของผู้ ถือใบส ำคญัแสดง  
สทิธิฯ หรือควำมสำมำรถของผู้ออกใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ ในกำรปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดสทิธิ 

  ในกรณีที่ผู้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ไม่เรียกประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ตำมวรรคก่อน            
ให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ซึง่ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ ที่ยงัมิได้ใช้สทิธิหรือใช้สทิธิไปแล้วบำงสว่นรวมกนั
แล้วไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 ของจ ำนวนหน่วยทัง้หมดของใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ที่ยงัมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิ
ไปแล้วบำงสว่น ณ ขณะนัน้ ที่ยงัมิได้ใช้สทิธิด ำเนินกำรเรียกประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ ได้ 

8.3 ในกำรเรียกประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ  ไม่ว่ำจะเป็นกำรเรียกประชุมเนื่องจำกผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ  ที่ยงั
มิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบำงส่วนร้องขอ หรือคณะกรรมกำรบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุม ให้บริษัทฯ จัดท ำ
หนงัสือนดัประชุม โดยระบ ุสถำนที่ วนั เวลำ ผู้ที่ขอให้เรียกประชุมและเร่ืองที่จะพิจำรณำในที่ประชุม และจดัสง่ให้     
ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ที่ยงัมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบำงสว่นแต่ละรำยตำมรำยช่ือและที่อยู่ที่ปรำกฎอยู่ใน
สมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ ในวนัปิดสมดุทะเบียนเพื่อก ำหนดสทิธิในกำรเข้ำร่วมประชมุไมน้่อยกวำ่ 7 วนั
ก่อนวนัประชมุ 

8.4 ในกำรประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ที่ยงัมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบำงสว่นซึ่งมี
สิทธิในกำรเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้ำประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้โดย       
ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่ำวจะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธำนที่ประชุมหรือผู้ที่ประธำนที่ประชุม
มอบหมำยก่อนเร่ิมกำรประชมุ 

8.5 ในกำรออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ มีคะแนนเสียงเทำ่กบัจ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ 
ที่ถืออยู่ โดยใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ หนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง ผู้ เป็นประธำนในที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
นอกจำกสทิธิที่ตนมีอยูใ่นฐำนะผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ 
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8.6 ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ที่มีสว่นได้เสียในข้อพิจำรณำอนัใดซึ่งที่ประชุมจะพิจำรณำและลงมติ ไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในข้อพิจำรณำนัน้ๆ 

8.7 ในกำรประชุมผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จัดขึน้โดยบริษัทฯ ให้ประธำนกรรมกำรบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับ
มอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรบริษัทฯ ท ำหน้ำที่เป็นประธำนที่ประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ ฯ ในกรณีที่ผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ เป็นผู้จัดประชุม ประธำนในที่ประชุมอำจจะมำจำกบุคคลที่ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ลงมติ
เห็นชอบคัดเลือก นอกเหนือไปจำกประธำนกรรมกำรหรือบุคคลที่ประธำนกรรมกำรมอบหมำย โดยทัง้สองกรณี
ประธำนท่ีประชมุไมม่ีสทิธิออกเสยีงชีข้ำด 

8.8 ในกำรประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ จะต้องประกอบด้วยผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ ที่ยงัมิได้ใช้สทิธิหรือใช้สทิธิไป
แล้วบำงสว่น และ/หรือ ผู้ รับมอบฉันทะมำประชมุ โดยถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ รวมกนัได้ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 25 ของ
จ ำนวนหน่วยทัง้หมดของใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ที่ยงัมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบำงสว่น เข้ำร่วมประชมุจึงจะครบ
เป็นองค์ประชมุ 

                ในกรณีที่ปรำกฏวำ่กำรประชมุครัง้ใด เมื่อลว่งเวลำนดัไปแล้ว 45 นำที ยงัมีผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ เข้ำ
ร่วมประชุมยังไม่ครบเป็นองค์ประชุม ให้ถือว่ำกำรประชุมเป็นอันระงับไป หำกกำรประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดง        
สทิธิฯ นัน้ เป็นกำรเรียกนดัโดยมติคณะกรรมกำรบริษัทฯ ให้นดัประชมุใหมภ่ำยในภำยใน 30 วนั นบัจำกวนัก ำหนด
ประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ  ในครัง้แรก และให้บริษัทฯ ด ำเนินกำรจดัสง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสทิธิฯ  ทกุรำยตำมรำยละเอียดและวิธีกำรท่ีระบไุว้ข้ำงต้น ในกำรประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวำ่จะต้องครบองค์
ประชุม ส่วนกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ เป็นผู้ ร้องขอให้เรียกประชุม ในกรณีนีบ้ริษัทฯ ไม่จ ำเป็นต้องเรียก
ประชมุใหมแ่ละให้ถือวำ่ไมม่ีกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสทิธิ 

8.9 มติที่ประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวำ่กึ่งหนึง่ของจ ำนวนหนว่ยของผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ  ที่ยงัมิได้ใช้สิทธิ หรือใช้สิทธิไปแล้วบำงสว่นทัง้หมด ณ ขณะนัน้ ซึ่งถือโดยผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สทิธิฯ  ซึง่มำประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน และได้ออกเสยีงลงคะแนนในมตินัน้ 

8.10 มติใดๆ ซึ่งที่ประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ได้ลงมติไปแล้วนัน้ ให้ถือว่ำมีผลผูกพันผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ         
ทกุรำย ไมว่ำ่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ นัน้จะได้เข้ำร่วมประชมุด้วยหรือไมก็่ตำม 

8.11 บริษัทฯ จะด ำเนินกำรจัดท ำและบันทึกรำยงำนกำรประชุมและเก็บรักษำบันทึกดงักล่ำวไว้ที่ส ำนักงำนใหญ่ของ    
บริษัทฯ รำยงำนกำรประชุมที่ได้ลงลำยมือช่ือโดยประธำนฯ ให้ถือเป็นหลักฐำนอนัสมบรูณ์ของกิจกำรทัง้หลำยที่ได้
ประชุมกนันัน้ และให้ถือว่ำกำรประชุมกิจกำรที่ประชุมและมติทัง้หลำยได้กระท ำโดยถกูต้อง ทัง้นี ้บริษัทฯ จะจดัสง่
รำยงำนกำรประชุมให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ เมื่อได้รับกำรร้องขอภำยใน 15 วนันบัแต่วนัที่บริษัทฯ ได้รับกำร
ร้องขอเป็นหนงัสอืจำกผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ 

8.12 ในกำรประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ บริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำกบริษัทฯ และที่ปรึกษำกฎหมำยของ   
บริษัทฯ มีสทิธิที่จะเข้ำร่วมประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ เพื่อแสดงควำมคิดเห็นหรือให้ค ำอธิบำยในท่ีประชมุผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ ได้ 

8.13 บริษัทฯ จะเป็นผู้ รับผิดชอบคำ่ใช้จ่ำยตำมสมควรทัง้หมดที่เกิดขึน้ในกำรจดัประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ 
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9 ผลบังคับข้อก ำหนดสิทธิและกฎหมำยที่ใช้บังคับ 

ข้อก ำหนดสิทธินีจ้ะมีผลใช้บงัคบัในวนัที่ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ไปจนถึงวนัที่ใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย โดยข้อก ำหนดสิทธินี ้
จะใช้บงัคบัตำมกฎหมำยไทย กำรตีควำมและผลของข้อก ำหนดสิทธิฉบบันีใ้ห้เป็นไปตำมบทบญัญัติแห่งกฎหมำยไทย 
และหำกมีข้อควำมใดๆ ในข้อก ำหนดสิทธินีข้ดัหรือแย้งกบักฎหมำย หรือประกำศใดๆ ที่มีผลใช้บงัคบัตำมกฎหมำยกบั
ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ให้ใช้ข้อควำมตำมกฎหมำยหรือประกำศดงักลำ่วบงัคบักบัใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ  แทนข้อควำมของ
ข้อก ำหนดสทิธิเฉพำะสว่นท่ีขดัหรือแย้งกนันัน้ 

 

 

ผู้ออกใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ 
บริษัทหลกัทรัพย์ เออีซี จ ำกดั (มหำชน) 

 
 

...................................................................................... 
                                  (นำยทวเีดช อยุวงศ์) (นำงรัสม์ชญำ คนัธมธุรพจน์) 
                                    กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงลำยมือช่ือแทนบริษัท  
  
 

 

 

 



Checklist warrant-RO 
ส ำหรับกำรเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้น (“warrant”) และหุ้นทีอ่อกใหม่เพือ่รองรับ 

warrant (“หุ้นรองรับ”) ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น  
 

บริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ (“บริษัท”)  บริษัทหลกัทรัพย์ เออีซี จ ำกดั (มหำชน) 
  เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“บจ.”) 
  เป็นบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีมีหนา้ท่ีตามมาตรา 56 (ท่ีไม่ใช่ บจ.) 

 

รำยละเอยีดของ warrant   
 - ช่ือ warrant  (ถา้มี) ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของ บริษทัหลกัทรัพย ์ เออีซี จ  ากดั  

(มหาชน) รุ่นท่ี 6 (AEC-W6) 
 - เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัท่ีมีรายช่ือ ณ วนัท่ี 3 สิงหาคม 2563  (Record Date) 
 - วนัท่ีเสนอขาย warrant  9 กนัยายน 2563     - วนัส้ินสุดอาย ุwarrant 8 กนัยายน 2566 
 - จ  านวน warrant ท่ีเสนอขาย 1,530,311,260  หน่วย   - วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 8 กนัยายน 2566 
 - ราคาท่ีเสนอขาย 0.00 บาทต่อหน่วย                         - จ  านวนหุน้รองรับ 1,530,311,260 หุน้   
 - อตัราการใชสิ้ทธิ 1 warrant ต่อ 1 หุ้นสามญัใหม่   - ราคาใชสิ้ทธิ 0.20 บาทต่อหุ้น 
 

 
Checklist 

ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์1 

เอกสำร 
อ้ำงองิ 

(ข้อ/หน้ำ) 

1. ลกัษณะของ warrant   
 1.1 สัดส่วนจ านวนหุน้รองรับต่อจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ
บริษทั2 เท่ากบั 
   50%  √ 

ขอ้ก าหนด
สิทธิ ขอ้
1.2.3 หนา้ 8 

                                                        
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 ผูถื้อหุ้น

มีมติอนุมติัให้ออกหุ้นเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการปรับสิทธิในหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีเสนอขายในคร้ังอ่ืน 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 
ตำม
เกณฑ์ 

เอกสำร 
อ้ำงองิ 

(ข้อ/หน้ำ) 

  > 50% เฉพาะเป็นการออก warrant ในกรณีใดกรณีหน่ึงต่อไปน้ี  
ท่ีไดรั้บผอ่นผนัจากส านกังานก่อนการเสนอขาย  ตามหนงัสือท่ี ___ลงวนัท่ี _____ 
 (1) บริษทัอยูใ่นภาวะท่ีมีความจ าเป็นตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือ 
ทางการเงิน 
 (2) เพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหน้ีของบริษทั  
 (3) กรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควร และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ
บริษทัและผูถื้อหุน้โดยรวม  

N/A  

 1.2 มีอายแุน่นอน ซ่ึง  10 ปี นบัแต่วนัท่ีออก warrant  (วนัท่ี 9 ก.ย. 2563) √ ขอ้ก าหนด
สิทธิ ขอ้ 1.1 
หนา้ 3-4 

 1.3 ก าหนดราคา และอตัราการใชสิ้ทธิไวอ้ยา่งแน่นอน √ 
 1.4 มีระยะเวลาใหแ้สดงความจ านงในการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ≥ 15 วนั 
ก่อนวนัใชสิ้ทธิ3 

√ 

 1.5 ก าหนดใหมี้การใชสิ้ทธิซ้ือหุน้รองรับใหแ้ลว้เสร็จภายในอาย ุwarrant √ 
2. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งนอ้ย ดงัน้ี   
 2.1 ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบั warrant เช่น 
  - ราคาหรืออตัราท่ีคาดวา่จะเป็นราคาหรืออตัราการใชสิ้ทธิ 
  - ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ  
 - วนัส้ินสุดของการใชสิ้ทธิ  
 - เหตุใหต้อ้งออกหุน้ใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ 
              - อ่ืน ๆ (ถา้มี) ระบุ ________ 

 

√ 
√ 

√ 

√ 

ขอ้ก าหนด
สิทธิ ขอ้ 1.1 
หนา้ 4-6 
 
 
 
ขอ้ก าหนด
สิทธิ ขอ้ 1.2 
หนา้ 7-8 
 
 
 
 

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

 
 
√ 

                                                        
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 
ตำม
เกณฑ์ 

เอกสำร 
อ้ำงองิ 

(ข้อ/หน้ำ) 

2. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งนอ้ย ดงัน้ี (ถา้มี)   
หนงัสือนดั
ประชุมผูถื้อ
หุน้ ปี 2563 
หนา้  46- 48 

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

 
 
√ 

 2.3 วธีิการจดัสรรwarrant  √ 
 2.4  ขอ้มูลอ่ืนๆ (ถา้มี) ระบุ _________________________________   
3. มติทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นและอำยุมติ   
 3.1 บริษทัไดรั้บมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ให้ออกหุ้นรองรับอยา่งเพียงพอ   √ รายงานการ

ประชุมผูถื้อ
หุน้ประจ าปี 
2563  วาระท่ี 
7 หนา้ 15- 16  

 3.2 บริษทัไดเ้สนอขาย warrant แลว้เสร็จภายใน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีท่ีประชุม 
ผูถื้อหุน้มีมติ (ผูถื้อหุ้นอนุมติัเม่ือวนัท่ี 20 กรกฏาคม 2563) 

√ 

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

 
√ 

√ 

√ 

√ 

ขอ้ก าหนด
สิทธิ ขอ้1.1 
หนา้ 3-6 

 4.2 เหตุ เง่ือนไข และกระบวนการในการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดตาม warrant  ขอ้ก าหนด
สิทธิ ขอ้ 4.2 
หนา้ 17-23 

 4.3 ค่าเสียหายท่ีผูถื้อ warrant จะไดรั้บในกรณีท่ีบริษทัไม่สามารถจดัใหมี้ 
หุน้รองรับได ้ซ่ึงตอ้งไม่ต ่ากวา่ส่วนต่างระหวา่งราคาตลาดของหุ้นของบริษทักบั 
ราคาใชสิ้ทธิ 

 ขอ้ก าหนด
สิทธิ ขอ้6  
หนา้ 23-24 

                                                        
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 
ตำม
เกณฑ์ 

เอกสำร 
อ้ำงองิ 

(ข้อ/หน้ำ) 

4. ข้อก ำหนดสิทธิของ warrant มีรายการอยา่งนอ้ย ดงัน้ี (ต่อ)   
 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
การรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุน้ 
 (ข) เม่ือบริษทัเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาท่ีต ่ากวา่ราคาตลาด7 
 (ค) เม่ือบริษทัเสนอขาย CD หรือ warrant ในราคาท่ีต ่ากวา่ราคาตลาด7 

 (ง) เม่ือบริษทัจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นท่ีออกใหม่
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 _____________________ 

 
N/A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 

 

√ 

√ 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

N/A 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอ้ก าหนด
สิทธิ ขอ้ 4.2 
หนา้ 17-23 

                                                        
7
  คือ การเสนอขายหลกัทรัพยโ์ดยมีราคาเสนอขายต ่ากวา่ราคาตลาดเกิน 10% โดยมีวธีิการค านวณราคาเสนอขาย
และราคาตลาดตามหมายเหตุ 1  
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Checklist 

ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์ 

เอกสำร 
อ้ำงองิ 

(ข้อ/หน้ำ) 

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

 
 

√ 
N/A 

 
 
ขอ้ก าหนด
สิทธิ ขอ้ 1.1 
หนา้ 5-6
และขอ้ 4.2 
หนา้ 17-23 

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

√ 
 

ขอ้ก าหนด
สิทธิ ขอ้ 4.1 
หนา้ 17 

 
 บริษัทขอเรียนว่า บ ริษัท รับทราบและเข้าใจเง่ือนไขท่ีต้องปฏิบัติตามท่ีประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนเก่ียวกบัการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย warrant และหุ้น
รองรับทุกประการ  ทั้ งน้ี ในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดตาม warrant ภายหลังการเสนอขาย  
บริษทัจะด าเนินการให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ และจะไม่ด าเนินการให้ขดัหรือ
แยง้กบัขอ้ก าหนดตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนดงักล่าว โดยบริษทัจะแจง้การแกไ้ข
เพิ่มเติมนั้นเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ส านักงานทราบภายใน 15 วนันับแต่วนัท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม  
และขอรับรองว่าขอ้มูลท่ีระบุไวใ้นรายการขา้งตน้และเอกสารท่ีแนบมาพร้อม checklist น้ีถูกตอ้ง
และตรงต่อความจริงทุกประการ 
 

ลงช่ือ  __________________________ 
          ( นายทวเีดช อุยวงศ ์) 

กรรมการ 

ลงช่ือ  __________________________ 
          ( นางรัสมช์ญา คนัธมธุรพจน์) 

 กรรมการ 
ในฐานะกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทั พร้อมประทบัตราบริษทั (ถา้มี)  

 



6 
หมำยเหตุ 1 
กำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ทีอ่อกใหม่ในรำคำต ่ำ หมายถึง การเสนอขายหลกัทรัพยใ์นกรณีใดกรณีหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี   
  1. การเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ในราคาต ่า หมายถึง การเสนอขายหุน้ โดยก าหนดราคา
เสนอขายตาม 1 ใหมี้ส่วนลดจากราคาตลาดเกินกวา่ 10% 
  2. การเสนอขาย warrant ในราคาต ่า หมายถึง การเสนอขาย warrant และหุน้รองรับ  
โดยก าหนดราคาเสนอขายตาม 1 ใหมี้ส่วนลดจากราคาตลาดเกินกวา่ 10% 
  3. การเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพ (“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  =  ราคาใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุ้นตาม warrant 
  Qx  =  จ านวนหุน้ท่ีจะไดรั้บจากการใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้ตาม Qw 
 1.4 กรณีเสนอขาย CD ใหใ้ชร้าคาเสนอขาย CD หารดว้ยอตัราแปลงสภาพ 
 

2. กำรค ำนวณรำคำตลำด ใหใ้ชร้าคาหน่ึงราคาใดดงัต่อไปน้ี   
  2.1 รำคำตลำดถัวเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักของหุน้ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัท าการติดต่อกนั  
แต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกนั ก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขาย 
   (1) ราคาท่ีน ามาถวัเฉล่ียสามารถใชร้าคาปิดหรือราคาเฉล่ียของการซ้ือขายหุ้น 
ในแต่ละวนัก็ได ้
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  (2) วนัก ำหนดรำคำเสนอขำย ใหเ้ป็นวนัใดวนัหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  (ก) วนัท่ีคณะกรรมการมีมติใหเ้สนอวาระต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อขออนุมติัให้
บริษทัเสนอขาย warrant และหุน้รองรับในราคาต ่า  

 (ข) วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัใหบ้ริษทัเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ในราคาต ่า 
  (ค) วนัแรกท่ีเสนอขายต่อผูล้งทุน 
  (ง) วนัท่ีผูล้งทุนมีสิทธิซ้ือหุน้ตาม warrant    
   ทั้งน้ี หากไม่ใชร้าคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุ้นตลาดตามขอ้ 2.1 ให้ระบุความ
เหมาะสมและเหตุผลของการไม่เลือกใชร้าคาตลาดดงักล่าวใหช้ดัเจนดว้ย 
 2.2 ราคาท่ีก าหนดโดยผา่นการวเิคราะห์เปรียบเทียบกบัความตอ้งการซ้ือและความตอ้งการ
ขายหุน้ท่ีออกใหม่ของบริษทั เช่น การส ารวจความตอ้งการซ้ือหลกัทรัพย ์(book building) เป็นตน้  
  2.3  ราคายติุธรรมท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยูใ่นบญัชีรายช่ือท่ีส านกังานให้
ความเห็นชอบ  ทั้งน้ี ใหเ้ปิดเผยสมมติฐานส าคญัท่ีใชป้ระกอบการค านวณราคาตลาดใหเ้พียงพอ
และชดัเจนดว้ย 
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เอกสำรทีต้่องจัดส่งพร้อมกบั checklist กำรเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้น (“warrant”) 
และหุ้นทีอ่อกใหม่เพือ่รองรับwarrant (“หุ้นรองรับ”)  ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 

 

เอกสำรทีต้่องจัดส่งพร้อมกบั checklist มี/ไม่มี หมายเหตุ 
1. รายงานผลการเสนอขาย warrant และหุน้รองรับ √  
2. หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้นท่ีขออนุมติัให้ออกและเสนอขาย 

warrant และหุน้รองรับ 
√  

3. มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีอนุมติัใหอ้อกและเสนอขาย warrant  
 และหุน้รองรับ 

√  

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

  

8. หนงัสือส านกังานแจง้การผอ่นผนัใหบ้ริษทัไม่ตอ้งด าเนินการ 
 ปรับสิทธิเม่ือเกิดเหตุการณ์ตามท่ีประกาศก าหนด (ถา้มี) 

  

 

หมายเหตุ    
(1) เอกสารขา้งตน้ตอ้งใหก้รรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทัเป็นผูล้งนามรับรองความถูกตอ้งของ 
เอกสารทุกหนา้ พร้อมประทบัตราบริษทั (ถา้มี) 
(2) การรายงานผลการเสนอขาย warrant และหุน้รองรับ ใหร้ายงานผลการขายภายใน 15 วนันบัแต่ 
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


รายละเอียดการค านวณจ านวนหุ้นรองรับ และ การค านวณ dilution effect 
 

1. รายละเอียดการค านวณจ านวนหุ้นรองรับ     
โดยมีรายละเอียดการค านวณ ดงันี ้

 

สดัสว่นหุ้นรองรับ    =                    จ านวนหุ้นรองรับ AEC-W6 

                                            (จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + หุ้นรองรับ RO) 

   =                      1,530,311,260 
                                                          (1,224,249,008  + 3,060,622,520)  

   = 35.71 %  

 

2. รายละเอียดการค านวณ dilution effect     
โดยมีรายละเอียดการค านวณ ดงันี ้

1. ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)  มีรายละเอียดการค านวณ ดังนี ้
ในกรณีผู้ ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ AEC-W6 ทัง้จ านวน 1,530,311,260 หนว่ย จะท าให้

เกิดผลกระทบด้านราคาตลาดของหุ้ น (Price Dilution) ลดลงร้อยละ 34.29 บนสมมุติฐานราคาตลาดที่ 0.2357 บาทต่อหุ้ น              
ซึ่งค านวณจากราคาซือ้ขายถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังเป็นระยะเวลา                  
7 วันท าการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่  9/2563 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2563 (ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม ถึง               
วนัที ่5 มิถนุายน 2563 ) แตไ่มเ่กิดผลกระทบตอ่สว่นแบง่ก าไรหรือสิทธิออกเสยีงของผู้ ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) โดยมีรายละเอียด
การค านวณ ดงันี ้

 
Price Dilution = ราคาตลาด – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย* 

       ราคาตลาด 
*ราคาตลาดหลงัเสนอขาย = (ราคาตลาด x จ านวนหุ้นช าระแล้ว)+(ราคาการใช้สิทธิ AEC-W6 x หุ้นรองรับ AEC-W6)+(ราคาการใช้สทิธิ RO x หุ้นรองรับ RO) 

                      (จ านวนหุ้นช าระแล้ว + หุ้นรองรับ AEC-W6 + หุ้นรองรับ RO) 

 
*ราคาตลาดหลงัเสนอขาย     = (0.2357 x 1,224,249,008) + (0.20 x 1,530,311,260) + (0.10 x 3,060,622,520)  =   0.1549  

             (1,224,249,008 + 1,530,311,260+ 3,060,622,520) 
      

Price Dilution                =               0.2357 x 0.1549     = 34.29 %    ซึง่ไมม่ีผลกระทบตอ่ราคา 
        0.2357 



2.   ด้านการลดลงของสัดส่วนการถอืหุ้น (Control Dilution)  มีรายละเอียดการค านวณในแต่ละกรณี ดังนี ้
 กรณีที่ 1  เท่ากบัศนูย์ เนื่องจากผู้ ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ AEC-W6 ทัง้จ านวน 1,530,311,260 

หนว่ย และไมม่ีบคุคลอื่นที่มิใช้ผู้ ถือหุ้นเดิมใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ AEC- W6 
 

 กรณีที่ 2 ผู้ ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ AEC-W6 แต่มีบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้ ถือหุ้น เดิมใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ AEC-W6 ทัง้จ านวน 1,530,311,260 หน่วย จะท าให้เกิดผลกระทบต่อสว่นแบ่งก าไรหรือสิทธิ
ออกเสยีงของผู้ ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ลดลงร้อยละ 55.56 โดยมีรายละเอียดการค านวณ ดงันี ้

Control Dilution =                    หุ้นรองรับ AEC-W6 
                                     (จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + หุ้นรองรับ AEC-W6 )  

Control Dilution =                                1,530,311,260 
                       (1,224,249,008 + 1,530,311,260) 

        Control Dilution =           55.56 %        
       
 กรณีที่ 3 ผู้ ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ AEC-W6 ทัง้จ านวน 1,530,311,260 หน่วย และไม่มีบุคคล

อื่นที่มิใช่ผู้ ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ AEC-W6 โดยนบัรวมการออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม                 
(Right Offering) จะท าให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ ถือหุ้ นเดิม (Control Dilution)            
ลดลงร้อยละ 52.63 โดยมีรายละเอียดการค านวณ ดงันี ้

Control Dilution =                                     หุ้นรองรับ RO 
                                     (จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + หุ้นรองรับ AEC-W6 + หุ้นรองรับ RO) 

Control Dilution =                                         3,060,622,520 
                     (1,224,249,008 + 1,530,311,260 + 3,060,622,520) 

        Control Dilution =             52.63 %               
 
 กรณีที่ 4 ผู้ ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ  AEC-W6 แต่มีบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้ ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตาม

ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ  AEC-W6 ทัง้จ านวน 1,530,311,260 หน่วย โดยนบัรวมการออกหุ้นเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม                 
(Right Offering) จะท าให้เกิดผลกระทบต่อสว่นแบ่งก าไรหรือสทิธิออกเสียงของผู้ ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ลดลง
ร้อยละ 78.95 โดยมีรายละเอียดการค านวณ ดงันี ้
 



Control Dilution =                             หุ้นรองรับ AEC-W6 + หุ้นรองรับ RO 
                                         (จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + หุ้นรองรับ AEC-W6 + หุ้นรองรับ RO) 

Control Dilution =                                      1,530,311,260 + 3,060,622,520 
                          (1,224,249,008 + 1,530,311,260 + 3,060,622,520) 
 

                    Control Dilution =            78.95 %         


