
1 

 
 

ข้อก าหนดวา่ด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ท่ีจะซ้ือหุ้นสามญับริษทั โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1 (SONIC-W1) 

ส าหรบัผูถื้อหุ้นเดิม 
ลงวนัท่ี 22 เมษายน 2564 
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ข้อก าหนดวา่ด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ท่ีจะซ้ือหุ้นสามญับริษทั โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1 (SONIC-W1) 

ส าหรบัผูถื้อหุ้นเดิม 
 

ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่1 ทีจ่ดัสรรใหแ้ก่   
ผูถ้อืหุน้สามญัเดมิของบรษิทัในอตัราสว่น 2 หุน้สามญัเดมิ ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(“ใบส าคญัแสดงสทิธ”ิ หรอื 
“SONIC-W1”) ออกโดยบรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ตามมตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่
1/2564 เมื่อวนัที ่19 เมษายน 2564 

ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธจิะไดร้บัสทิธติามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสทิธ ิโดยผูอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธแิละผูถ้อื
ใบส าคญัแสดงสทิธจิะต้องผูกพนัตามขอ้ก าหนดสทิธทิุกประการ และใหถ้ือว่าผูถ้ือใบส าคญัแสดงสทิธไิด้รบัทราบและ
เขา้ใจขอ้ก าหนดต่าง ๆ ในขอ้ก าหนดสทิธนิี้เป็นอย่างดแีล้ว ทัง้นี้ ผู้ออกใบส าคญัแสดงสทิธจิะจดัให้มีการเก็บรกัษา
ส าเนาขอ้ก าหนดสทิธไิว ้ณ ส านักงานใหญ่ของผู้ออกใบส าคญัแสดงสทิธิ เพื่อใหผู้ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธขิอตรวจสอบ
ส าเนาขอ้ก าหนดสทิธแิละสญัญาต่าง ๆ ไดใ้นวนัและเวลาท าการของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธิ 
 
ค าจ ากดัความ  
ค าและขอ้ความต่าง ๆ ทีใ่ชอ้ยู่ในขอ้ก าหนดว่าดว้ยสทิธ ิใหม้คีวามหมายดงัต่อไปนี้ 

ขอ้ก าหนดสทิธแิห่งใบส าคญัแสดงสทิธ ิ หมายถงึ ขอ้ก าหนดว่าด้วยสทิธแิละหน้าที่ของผู้ออกใบส าคญัแสดง
สทิธแิละผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั 
โซนิค อินเตอร์เฟรท จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1 ที่จ ัดสรร
ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ในอัตราส่วน 2 หุ้น
สามญัเดมิ ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(“ใบส าคญัแสดง
สทิธ”ิ หรอื “SONIC-W1”) (รวมถงึทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ หมายถงึ ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โซนิค 
อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) ทีจ่ดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้สามญั
เดมิของบรษิทั ชนิดระบุชื่อผูถ้อืและโอนเปลีย่นมอืได้ 

ใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธ ิ หมายถงึ ใบทีอ่อกโดย บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) 
จ ากดั เพื่อใชแ้ทนใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของ 
บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่1 

บรษิทั หรอื ผูอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิ หมายถงึ บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) 

ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิ หมายถงึ ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั และให้
รวมถงึ ผูถ้อืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของ
บรษิทั 

วนัท าการ หรอื วนัท าการของบรษิทั หมายถงึ วันที่บริษัทเปิดท าการตามปกติ และไม่ใช่วันเสาร์หรือ
อาทิตย์ หรือ วันอื่นใดที่บริษัทได้ประกาศโดยแจ้งผ่าน
เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( “ตลาด
หลกัทรพัย”์) ใหเ้ป็นวนัหยุดของบรษิทั 

ประกาศ ทจ.34/2551 หมายถงึ ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ.34/2551 เรื่อง 
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การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบส าคญัแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับ
ใบส าคญัแสดงสทิธิ (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้
แทนในอนาคต) 

ส านกังาน ก.ล.ต. หมายถงึ ส านักงานคณะกรรมการการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์

ตลาดหลกัทรพัย ์ หมายถงึ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ หมายถงึ บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

วนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิ หมายถงึ วนัที ่22 เมษายน 2564 

วนัก าหนดการใชส้ทิธ ิ หมายถงึ วนัที่ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิสามารถใช้สทิธิตามใบส าคญั
แสดงสทิธใินการซือ้หุน้สามญัของบรษิทัได้ ตามทีร่ะบุไวใ้น
ขอ้ 1.2.1 ของขอ้ก าหนดสทิธ ิ

ระยะเวลาการแจง้ความจ านง 
ในการใชส้ทิธ ิ

หมายถงึ ระยะเวลาทีผู่ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธซิึง่ประสงคจ์ะใชส้ทิธใิน
การซื้อหุ้นสามญัของบรษิัทสามารถแจ้งความจ านงการใช้
สทิธติาม ใบส าคญัแสดงสทิธไิด้ ตามที่ระบุไว้ในขอ้ 1.2.2 
ของขอ้ก าหนดสทิธ ิ
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1. รายละเอียดเก่ียวกบัใบส าคญัแสดงสิทธิ  
บ ริษั ท จ ะ อ อ กแ ล ะ เ ส นอ ข า ย ใ บ ส า คัญ แ ส ด ง สิท ธิ  ค รั ้ง ที่  1 ห รื อ  SONIC-W1 จ า น ว น ไ ม่ เ กิ น                                                  

275,000,000 หน่วย จดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั โดยมรีายละเอยีดของใบส าคญัแสดงสทิธทิีเ่สนอขายดงัต่อไปนี้ 

1.1 ลกัษณะส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ผูอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิ : บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) 

ทีอ่ยู่ผูเ้สนอขาย : 79/349-350 ชัน้  1-2 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทร ี     
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท ์02-213-2999 โทรสาร 02-213-2533 

ประเภทของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ : ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั โซนิค อนิเตอร์
เฟรท จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่ 1 (“ใบส าคญัแสดงสทิธคิรัง้ที่1” 
หรอื “SONIC-W1”) 

ชนิดของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ : ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัชนิดระบุชื่อผูถ้อื 
และโอนเปลีย่นมอืได ้

จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธทิีอ่อกและเสนอ
ขาย 

: ไม่เกนิ 275,000,000 หน่วย (สองรอ้ยเจด็สบิหา้ลา้นหน่วย) 

จ านวนหุน้สามญัทีส่ ารองเพื่อรองรบัการใช ้
สทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

: ไม่เกนิ 275,000,000 หุน้ (สองรอ้ยเจด็สบิห้าลา้นหุน้) มูลค่าที่
ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 50.00 ของจ านวนหุน้ที่
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบรษิัท จ านวน 550,000,000 หุ้น 
(หา้รอ้ยหา้สบิลา้นหุน้) 
วธิกีารค านวณสดัสว่นหุน้รองรบั 
= หุน้รองรบัส าหรบัการออก SONIC-W1 ทีอ่อกในครัง้นี้ / หุน้ที่
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั 
= 275,000,000 / 550,000,000 
= รอ้ยละ 50.00 

วธิกีารเสนอขาย : เป็นการจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้สามญัเดมิของบรษิทั ในอตัราส่วน 
2 หุ้นสามญัเดมิ ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(ในกรณีที่มี
เศษใหป้ดัเศษทิง้) 
ทัง้นี้  บริษัทก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นสามญัของบริษัทที่มีสิทธิ
ได้รับจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นี้  ในวันที่ 9 
มนีาคม 2564  

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : หน่วยละ 0 บาท (ศนูยบ์าท) 

อายุของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ : 2 ปี นบัจากวนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
(ตัง้แต่วนัที ่22 เมษายน 2564 จนถงึวนัที ่21 เมษายน 2566) 

วนัทีอ่อกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิ : 22 เมษายน 2564 

อตัราการใชส้ทิธ ิ : ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วยต่อ 1 หุน้สามญัใหม่ 
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(อาจเปลีย่นแปลงภายหลงัตามเงื่อนไขการปรบัสทิธ)ิ 

ราคาการใชส้ทิธ ิ : ราคาการใช้สทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธิ เท่ากบั 1.00 บาทต่อ 
หุน้ (มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท) 
(อาจเปลีย่นแปลงภายหลงัตามเงื่อนไขการปรบัสทิธ)ิ 

ระยะเวลาและก าหนดการใชส้ทิธ ิ : ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิสามารถใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธิ
ได้ 4 ครัง้ ทัง้นี้ก าหนดการใชส้ทิธใินวนัทีใ่บส าคญัแสดงสทิธมิี
อายุครบ 2 ปี นับแต่วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสทิธ ิคอื วนัที่ 22 
เมษายน 2564 โดยครัง้ที ่1 จะใชส้ทิธใินวนัที ่21 ตุลาคม 2564 
ครัง้ที ่2 จะใชส้ทิธใินวนัที ่21 เมษายน 2565 ครัง้ที ่3 จะใชส้ทิธิ
ในวนัที่ 21 ตุลาคม 2565 ครัง้สุดท้าย จะใช้สทิธใินวนัที่ 21 
เมษายน 2566 (ในกรณีทีว่นัก าหนดการใชส้ทิธติรงกบัวนัหยุด
ท าการให้เลื่อนวนัก าหนดการใช้สทิธิดงักล่าว เป็นวนัท าการ
สดุทา้ยก่อนหน้าวนัก าหนดการใชส้ทิธคิรัง้ดงักล่าว) 

วนัสิน้สดุอายุของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ : 21 เมษายน 2566 ซึง่ใบส าคญัแสดงสทิธจิะพน้สภาพจากการ
เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในวนัถดัไป 

นายทะเบยีนใบส าคญัแสดงสทิธ ิ : บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ : บรษิัทจะน าใบส าคญัแสดงสทิธเิขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัย์
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ 
(ตลาดหลกัทรพัยท์ีหุ่น้สามญัของบรษิทัมกีารซือ้ขายอยู่) 

ตลาดรองของหุน้สามญั 
ทีเ่กดิจากการใชส้ทิธ ิ

: บรษิัทจะน าหุ้นสามญัที่เกดิจากการใช้สทิธติามใบส าคญัแสดง
สทิธทิีอ่อกและเสนอขายในครัง้นี้ เขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัย์
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ 
(ตลาดหลกัทรพัยท์ีหุ่น้สามญัของบรษิทัมกีารซือ้ขายอยู่) 

การใชส้ทิธแิละเงื่อนไขการใชส้ทิธ ิ : เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 1.2 

ผลกระทบต่อผูถ้อืหุน้ : 1. หุน้สามญัที่ออกตามการใช้สทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธใิน
ครัง้นี้ จะมสีทิธแิละสภาพเท่าเทยีมกบัหุน้สามญัของบรษิัท
ทีอ่อกไป ก่อนหน้านี้ทุกประการ 

2. นอกจากหุน้สามญั จ านวน 275,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 0.50 บาท) ที่ได้จดัสรรไว้รองรบัการใช้สทิธิของ
ใบส าคญัแสดงสทิธใิหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ บรษิทัอาจจะต้องเพิม่
ทุนขึน้อกี เพื่อรองรบัการเปลีย่นแปลงในการใชส้ทิธเิมื่อเกดิ
เหตุการณ์ ตามเงื่อนไขการปรบัสทิธิใบส าคญัแสดงสทิธิ
ตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสทิธ ิ

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขาย 
ใบส าคญัแสดงสทิธใิหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ เน่ืองจากเป็นการออก
ใบส าคญัแสดงสทิธใิหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ 
ดงันัน้ จงึไม่มผีลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ณ วนัที่ออกใบส าคญั
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แสดงสทิธ ิอย่างไรกต็ามหากมกีารใช้สทิธซิื้อหุ้นครบถ้วน
ตามใบส าคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทัง้
จ านวนจะมผีลกระทบต่อผูถ้อืหุน้เดมิ ดงันี้ 
1) การลดลงของสดัส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบส าคัญ
แสดงสทิธ ิโดยบุคคลอื่นทีไ่ม่ใช่ผูถ้อืหุน้เดมิทัง้จ านวน จะท า
ให้สดัส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงเท่ากบัร้อยละ 
33.33 ซึง่การค านวณมรีายละเอยีด ดงันี้ 
การลดลงของสดัสว่นการถอืหุน้ (Control Dilution) 

= 
จ านวนหุน้รองรบัทีอ่อกในครัง้นี้ 

จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ + จ านวนหุน้รองรบัทีอ่อกในครัง้นี้ 

= 
275,000,000 หุน้ 

550,000,000 หุน้ + 275,000,000 หุน้ 
=  รอ้ยละ 33.33 
 
2) การลดลงของราคา (Price Dilution) 

หากมีการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธ ิ
SONIC-W1 และผูถ้อืหุน้เดมิใชส้ทิธทิัง้จ านวนราคาหุน้ของ
บรษิทั จะไดร้บัผลกระทบด้านราคาประมาณรอ้ยละ 18.39 
เนื่องจากการใชส้ทิธติามใบแสดงสทิธทิี ่1 บาทต่อหุน้ เป็น
ราคาที่ต ่ากว่าราคาตลาดก่อนเสนอขาย (“ราคาตลาด”) 
เท่ากับ 2.23 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วง
น ้าหนักของหุ้นย้อนหลัง 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวัน
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัที่ 22 
กุมภาพนัธ ์2564 (ระหว่างวนัที่ 29 มกราคม 2564 ถงึ 19 
กุมภาพนัธ ์2564) (ขอ้มลูจากตลาดหลกัทรพัย)์ 

 
3) การลดลงของก าไรต่อหุ้น (Earnings Per Share 

Dilution: EPS Dilution) 
ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบส าคัญ

แสดงสทิธทิัง้จ านวน 275,000,000 หน่วย จะมีผลกระทบ
ต่อก าไรต่อหุน้ (EPS Dilution) ลดลงเท่ากบัรอ้ยละ 33.33 
โดยก าไรสทุธทิีใ่ชใ้นการค านวณ คอื ก าไรสทุธยิอ้นหลงั 12 
เดอืน (ตัง้แต่ 1 มกราคม 2563 ถงึ 31 ธนัวาคม 2563) 
เท่ากบั 59.74 ล้านบาท โดยค านวณจากสูตรการค านวณ 
ดงันี้ 
การลดลงของก าไรต่อหุน้ (EPS Dilution) 

= 
ก าไรต่อหุน้ - ก าไรต่อหุน้หลงัเสนอขาย 

ก าไรต่อหุน้ 
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= 
0.11 บาทต่อหุน้ – 0.07 บาทต่อหุน้ 

0.11 บาทต่อหุน้ 
=  รอ้ยละ 33.33 
 
ก าไรต่อหุน้ 

= 
ก าไรสทุธ ิ

จ านวนหุน้ช าระแลว้ 

= 
59.74 ลา้นบาท 

550,000,000 หุน้ 
=  0.11 บาทต่อหุน้ 
 
ก าไรต่อหุน้หลงัเสนอขาย 

= 
ก าไรสทุธ ิ

จ านวนหุน้ช าระแลว้ + จ านวนหุน้รองรบัทีเ่สนอขาย 

= 
59.74 ลา้นบาท 

550,000,000 หุน้ + 275,000,000 หุน้ 
=  0.07 บาทต่อหุน้  

 

1.2 การใช้สิทธิและเง่ือนไขการใช้สิทธิ  
1.2.1 วนัก าหนดการใช้สิทธิ 

ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธสิามารถใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธไิด ้4 ครัง้ โดยครัง้ที ่1 จะใชส้ทิธใินวนัที ่
21 ตุลาคม 2564 ครัง้ที ่2 จะใชส้ทิธใินวนัที ่21 เมษายน 2565 ครัง้ที ่3 จะใชส้ทิธใินวนัที ่21 ตุลาคม 2565 ครัง้
สดุทา้ย จะใชส้ทิธใินวนัที ่21 เมษายน 2566 

ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัก าหนดการใชส้ทิธติรงกบัวนัหยุดท าการ ใหเ้ลื่อนวนัก าหนดการใชส้ทิธดิงักล่าว เป็น
วนัท าการสดุทา้ยก่อนหน้าวนัก าหนดการใชส้ทิธคิรัง้ดงักล่าว 

ทัง้นี้ บรษิทัจะไม่เรยีกใหผู้ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธใิชส้ทิธแิปลงสภาพก่อนระยะเวลาก าหนด 
 

1.2.2 ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ  
ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธซิึง่ประสงคจ์ะใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัของบรษิทั จะตอ้งแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิ

ซือ้หุน้สามญัของบรษิัทตามวธิทีี่ระบุไวใ้นขอ้ 1.2.5 โดยมรีะยะเวลาแจ้งความจ านงในการใช้สทิธซิื้อหุน้สามญั
ของบรษิทั ดงันี้ 

ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธซิึง่ประสงค์ทีจ่ะใชส้ทิธใินการซื้อหุน้สามญัของบรษิทั จะต้องแจง้ความจ านงใน
การใชส้ทิธซิือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธริะหว่างเวลา 10.00 – 15.30 น. ของทุกวนัท าการ ภายใน
ระยะเวลา 5 วนัก่อนวนัก าหนดการใชส้ทิธิ และภายในระยะเวลา15 วนัก่อนวนัก าหนดการใช้สทิธคิรัง้สุดทา้ย 
(“ระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธ”ิ) ในกรณีทีว่นัก าหนดการใชส้ทิธติรงกบัวนัหยุดท าการ ใหเ้ลื่อนวนั
ก าหนดการใชส้ทิธดิงักล่าว เป็นวนัท าการสดุทา้ยก่อนหน้าวนัก าหนดการใชส้ทิธดิงักล่าว 

ทัง้นี้ การแจง้ข่าวเกีย่วกบัการใชส้ทิธ ิระยะเวลาการใชส้ทิธ ิและระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใช้
สทิธ ิบรษิทัจะแจง้รายละเอยีดดงักล่าวอย่างน้อย 5 วนัท าการก่อนระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธใิน
ผ่านทางสือ่อเิลก็ทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัย ์(ระบบ SETLink) โดยบรษิทัจะไม่มกีารปิดสมุดทะเบยีนเพื่อพกั
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การโอนใบส าคญัแสดงสทิธ ิยกเว้นการใชส้ทิธคิรัง้สุดทา้ยจะมกีารปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนใบส าคญัแสดง
สทิธภิายใน 21 วนัก่อนวนัก าหนดการใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ย และตลาดหลกัทรพัยจ์ะท าการขึน้เครื่องหมายหา้มการ
ซือ้ขาย (SP) ล่วงหน้า 2 วนัท าการของตลาดหลกัทรพัยก์่อนวนัปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสทิธิ
ในกรณีทีว่นัแรกของการปิดสมุดทะเบยีนดงักล่าวตรงกบัวนัหยุดของตลาดหลกัทรพัย์ ให้เลื่อนเป็นวนัท าการ
ก่อนหน้า และในกรณีทีว่นัก าหนดการใช้สทิธติรงกบัวนัหยุดท าการของบรษิัท ใหเ้ลื่อนวนัก าหนดการใชส้ทิธิ
ดงักล่าว เป็นวนัท าการสุดทา้ยก่อนหน้าวนัก าหนดการใชส้ทิธดิงักล่าว  ทัง้นี้ ใบส าคญัแสดงสทิธจิะถูกพกัการ
ซือ้ขายตัง้แต่วนัแรกทีต่ลาดหลกัทรพัยข์ึน้เครื่องหมาย SP จนถงึวนัก าหนดการใชส้ทิธิ ส าหรบัการใชส้ทิธคิรัง้
สุดท้าย บรษิัทจะส่งจดหมายลงทะเบยีนถึงผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธติามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบยีนผู้ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิณ วนัปิดสมุดทะเบยีน 

 
1.2.3 นายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิ 

บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  
93 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท:์ 02-009-9000  
โทรสาร: 02-009-9991  
E-mail: SETContactCenter@set.or.th 
นายทะเบยีนของใบส าคญัแสดงสทิธจิะรบัผดิชอบต่อการปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิซึง่ใน

สมุดทะเบยีนจะตอ้งประกอบดว้ย ชื่อและนามสกุล สญัชาตแิละทีอ่ยู่ของผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธแิละรายละเอยีด
อื่น ๆ ทีบ่รษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั จะก าหนดในกรณีขอ้มูลไม่ตรงกนัจะถอืว่าขอ้มูลที่
ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบยีนผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธเิป็นขอ้มลูทีถู่กตอ้ง ดงันัน้ ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธมิหีน้าทีใ่น
การแจง้ขอเปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขขอ้ผดิพลาดใน รายละเอยีดในการลงบนัทกึสมุดทะเบยีนใบส าคญัแสดงสทิธิ
ต่อนายทะเบยีนโดยตรง  

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นนายทะเบยีนใบส าคญัแสดงสทิธ ิโดยจะแจง้การเปลีย่นแปลง ดงักล่าว
ใหแ้ก่ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิราบถงึการเปลีย่นแปลงดงักล่าวผ่านทางข่าวตลาดหลกัทรพัย ์โดยไม่ชกัชา้และ
แจ้งให้ส านักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั รวมทัง้บรษิัทจะด าเนินการจดัส่งหนังสอืแจ้งการเปลี่ยนแปลง
ดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิางไปรษณียล์งทะเบยีนดว้ย 

 
1.2.4 สถานท่ีติดต่อในการใช้สิทธิแปลงสภาพ  

บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) 
79/349-350 ชัน้ 1-2 ถนนสาธุประดษิฐ ์แขวงช่องนนทร ี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท ์02-213-2999 โทรสาร 02-213-2533 
ทัง้นี้ ในกรณีทีบ่รษิทัมกีารเปลีย่นแปลงสถานทีต่ดิต่อในการใชส้ทิธ ิบรษิทัจะแจง้รายละเอยีดใหก้บัผูถ้อื

ใบส าคญัแสดงสทิธทิราบผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยต่์อไป 
 

1.2.5 วิธีการใช้สิทธิ  
(1) ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธสิามารถตดิต่อขอรบัแบบแสดงความจ านงการใช้
สทิธซิือ้หุน้สามญัไดท้ีบ่รษิทัหรอืดาวน์โหลดจากเวบ็ไซต์ของบรษิทั (www.sonic.co.th)  ในระหว่างระยะเวลา
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แจง้ความจ านงในการใชส้ทิธ ิตามทีร่ะบุในขอ้ 1.2.2 และน าสง่ใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ
ตามแบบที่ตลาดหลกัทรพัย์ก าหนด ที่ระบุว่าผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธนิัน้มสีทิธติามจ านวนที่ระบุอยู่ในใบแจ้ง
ความจ านงการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญั โดยในกรณีของใบส าคญัแสดงสทิธทิีอ่ยู่ในระบบใบหุน้ ผูถ้อืใบส าคญัแสดง
สทิธสิามารถใชใ้บส าคญัแสดงสทิธเิป็นหลกัฐานในการแจ้งความจ านงในการใชส้ทิธไิดท้นัท ี

ในกรณีที่ใบส าคญัแสดงสทิธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scriptless System) ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที ่
ต้องการใชส้ทิธติ้องแจ้งความจ านงและกรอกแบบค าขอให้ออกใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคญัแสดง
สทิธติามทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด โดยยื่นต่อบรษิทัหลกัทรพัยท์ีท่ าหน้าทีเ่ป็นนายหน้าซือ้ขาย
หลกัทรพัย ์(Broker) ของตน และบรษิทัหลกัทรพัยด์งักล่าวจะด าเนินการแจง้กับบรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์
(ประเทศไทย) จ ากดั (“TSD” หรอื “ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย”์) เพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสทิธสิ าหรบัน าไปใชเ้ป็น
หลกัฐานประกอบการซือ้หุน้ทีจ่ะยื่นกบับรษิทั เพื่อด าเนินการใชส้ทิธต่ิอไป 

(2) วธิกีารช าระเงนิ 
(2.1) กรณีช าระด้วยการโอนเงนิสดเขา้บญัชี ผู้ถอืใบส าคญัแสดงสทิธติ้องช าระเงนิค่าหุ้นสามญัครัง้เดยีวเต็ม

จ านวนตามจ านวนในการใชส้ทิธทิีร่ะบุไวใ้นใบแจง้ความจ านงการใชส้ทิธ ิณ วนัทีแ่จง้ความจ านงในการ
ใชส้ทิธแิต่ละครัง้ โดยการโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคาร ชื่อบญัช ี“บมจ.โซนิค อนิเตอร์เฟรท” ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จ ากดั (มหาชน) สาขาถนนรชัดาภเิษก (เซน็ทรลัพระราม 3) บญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์เลขที ่404-
1-66264-1 เท่านัน้ โดยผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีโ่อนเงนิเขา้บญัชธีนาคารขา้งต้น ต้องระบุชื่อ นามสกุล 
และหมายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิต่อไดไ้วใ้นใบน าฝาก/โอนเงนิ  

 เพือ่เป็นการลดภาระในการช าระค่าธรรมเนียมในการโอนเงนิค่าหุน้สามญัเขา้บญัชธีนาคาร บรษิัทขอ
แนะน าใหผู้้ถอืใบส าคญัแสดงสทิธดิ าเนินการโอนเงนิค่าหุน้สามญัเขา้บญัชธีนาคารเพือ่การช าระค่าหุ้น
สามัญหรือราคาใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวข้างต้น ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือเขต
ปรมิณฑล (แลว้แต่กรณี) 

(2.2) กรณีช าระดว้ยการน าเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ ดร๊าฟท ์หรอืค าสัง่จ่ายเงนิธนาคาร ช าระโดยเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ 
ดราฟท ์หรอืค าสัง่จ่ายเงนิธนาคาร ทีส่ามารถเรยีกเกบ็ได้ใน กรุงเทพมหานคร โดยลงวนัที่จองซื้อและ
ต้องส่งมอบถงึบรษิทั ภายใน 11.00 น. ของวนัท าการ 2 วนัก่อนวนัใชส้ทิธแิต่ละครัง้ โดยขดีคร่อม สัง่
จ่าย บรษิัท โซนิค อนิเตอร์เฟรท จ ากดั (มหาชน)” โดยเขยีนชื่อ นามสกุล ทีอ่ยู่ และเบอร์โทรศพัท์ที่
ตดิต่อได ้ไวด้า้นหลงั 

 
 
ทัง้น้ี การใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษทัรบัแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ
ได้รบัหลกัฐานประกอบการใช้สิทธิตามท่ีกล่าวข้างต้นและเรียกเกบ็เงินจ านวนดงักล่าวได้แล้วเท่านัน้ 
หากบริษทัเรียกเกบ็เงินไม่ได้ด้วยเหตผุลใดๆ ท่ีมิได้เกิดจากความผิดของบริษทัฯ จะถือว่าผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในครัง้นัน้ ๆ 
หมายเหตุ: ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธทิีป่ระสงค์จะใช้สทิธซิื้อหุ้นสามญัจะต้องเป็นผูร้บัภาระค่าใช้จ่ายทางภาษี
และ/หรอือากรแสตมป์ทัง้หมด (ถ้าม)ี ตามบทบญัญตัแิห่งประมวลรษัฎากรว่าดว้ยอากรแสตมป์ หรอืขอ้บงัคบั
หรอืกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืบงัคบัใชใ้นการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(ถา้ม)ี 

(3) ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธสิามารถใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดง
สทิธทิีต่นถอือยู่ทัง้หมด หรอืบางสว่นกไ็ด ้โดยผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคญั แสดงสทิธทิีป่ระสงค์
จะใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัจะตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไขการแจง้ความจ านงในการใช ้สทิธ ิและจะต้องปฏบิตัใิหถู้กต้อง
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ตามขอ้บงัคบัหรอืกฎหมายต่าง ๆ ทีใ่ชบ้งัคบัเกีย่วกบัการใชส้ทิธ ิจองซือ้หุน้สามญัดว้ย โดยด าเนินการและส่ง
เอกสารดงัต่อไปนี้ ให้แก่บริษัทตามสถานที่ที่ระบุใน ขอ้ 1.2.4 ส าหรับใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีไม่ได้ใช้สิทธิ
ภายในวันก าหนดใช้สิทธิครัง้สุดท้าย บริษัทจะถือว่าผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิในสว่นดงักลา่ว โดยใบส าคญัแสดงสิทธิในสว่นดงักลา่วจะถกูถือวา่สิน้สภาพลงโดยไมม่ี
การใช้สิทธิ 
(3.1) แบบแสดงความจ านงในการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัทีไ่ดก้รอกขอ้ความถูกต้องชดัเจน และครบถ้วนแลว้ทุก

รายการ พรอ้มลงนามโดยผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
(3.2) ใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ระบุว่าผู้ถือนัน้มสีทิธใินใบส าคญัแสดงสทิธิตาม

จ านวนทีร่ะบุอยู่ในแบบแสดงจ านงการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญั โดย  
(ก) จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธทิีข่อใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัจะตอ้งเป็นจ านวนเตม็เท่านัน้ โดยอตัราการใช้

สทิธเิท่ากบัใบส าคญัแสดงสทิธหินึ่งหน่วยต่อหนึ่งหุน้สามญั เวน้แต่จะมกีารปรบัสทิธติามทีร่ะบุไว้
ในขอ้ 4. และ 

(ข)  ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธจิะตอ้งใชส้ทิธใินการซือ้หุน้สามญัไม่ต ่ากว่า 100 หุน้ หรอืทวคีณูของ 100 
หุน้ ยกเว้นกรณีทีใ่บส าคญัแสดงสทิธดิงักล่าวมเีศษ อย่างไรกต็ามในกรณีที่ผูถ้ือใบส าคญัแสดง
สทิธทิีม่สีทิธใินการซือ้หุน้สามญัต ่ากว่า 100 หุน้ จะตอ้งใชส้ทิธใินการซือ้หุน้สามญัในครัง้เดยีวทัง้
จ านวน 

(3.3) หลกัฐานการช าระเงนิ 
(3.4) หลกัฐานประกอบการใชส้ทิธ ิ

(ก) บุคคลสญัชาตไิทย: 
 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาบตัรขา้ราชการ/ส าเนาบตัรพนกังาน รฐัวสิาหกจิทีย่งัไม่
หมดอายุ (ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นชื่อหรอืนามสกุล ซึง่ท าใหช้ื่อ หรอืนามสกุลไม่ตรงกบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
ใหแ้นบเอกสารทีอ่อกโดยหน่วยงาน ราชการ เช่น ทะเบยีนสมรส ใบหย่า ใบแจง้เปลีย่นชื่อหรอืนามสกุล 
เป็นตน้) พรอ้มลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
(ข) บุคคลทีม่ใิช่สญัชาตไิทย: 
 ส าเนาหนงัสอืเดนิทางทีย่งัไม่หมดอายุ พรอ้มลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
(ค) นิตบิุคคลในประเทศ:  

- ส าเนาหนังสอืรบัรองบรษิทัทีอ่อกโดยกระทรวงพาณิชยท์ี่ออกไม่เกนิ 6 เดอืนก่อนวนัใชส้ทิธิ
ในครัง้นัน้ ๆ พร้อมรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ม ีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ ๆ พร้อม
ประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี 

- เอกสารหลกัฐานของผู้มอี านาจลงลายมอืชื่อตาม (ก) หรอื (ข) พร้อมรบัรองส าเนาถูกต้อง 
(ยกเว้นกรณีที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรือ บริษัทผู้ฝาก
หลกัทรพัยก์บับรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผูโ้อน/ผูร้บัโอนไม่ต้อง
สง่หลกัฐานดงักล่าว)  

(ง)  นิตบิุคคลต่างประเทศ: 
- ส าเนาหนงัสอืส าคญัการจดัตัง้บรษิทั หนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้บงัคบั และหนังสอืรบัรองทีอ่อก

ไม่เกนิ 6 เดอืนก่อนวนัใชส้ทิธ ิซึง่รบัรองโดย Notary Public พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
- เอกสารหลกัฐานของผูม้อี านาจลงลายมอืชื่อตาม (ก) หรอื (ข) พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

(จ)  คสัโตเดยีน (Custodian):  
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- ส าเนาเอกสารการจดทะเบยีนรบัรองโดย Notary Public ของประเทศทีอ่อกเอกสารนัน้ โดยมี
อายุไม่เกนิ 6 เดอืน ก่อนวนัที่ยื่นใบแจ้งความจ านงการใช้สทิธซิื้อหุ้นสามญั พร้อมหนังสอื
แต่งตัง้คสัโตเดยีน หนงัสอืมอบอ านาจ (ถา้ม)ี 

- เอกสารหลกัฐานของผูม้อี านาจลงลายมอืชื่อตาม (ก) หรอื (ข) พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
ทัง้น้ี หากผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลกัฐานประกอบการใช้สิทธิตามท่ีกล่าวข้างต้น 
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะถือว่าผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ประสงคจ์ะใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิในครัง้นัน้ ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาให้ผู้ถือใบส าคญั
แสดงสิทธิใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิได้ตามความเหมาะสม 

(4) จ านวนหุ้นสามญัที่จะออกเมื่อมีการใช้สิทธิ จะค านวณโดยการน าจ านวนเงินในการใช้สทิธิซึ่งผู้ถือ 
ใบส าคญัแสดงสทิธไิดช้ าระตามทีก่ล่าวขา้งตน้ หารดว้ยราคาการใชส้ทิธใินขณะทีม่กีารใชส้ทิธนิัน้ โดยบรษิทัจะ
ออกหุน้สามญัเป็นจ านวนเตม็ไม่เกนิจ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสทิธคิูณดว้ยอตัราการใชส้ทิธ ิหากมกีาร
ปรบัราคาการใชส้ทิธแิละ/หรอือตัราการใชส้ทิธแิลว้ ท าใหม้เีศษเหลอือยู่จากการค านวณดงักล่าว บรษิทัจะไม่น า
เศษดงักล่าวมาคดิค านวณ และจะช าระเงนิทีเ่หลอืจากการใชส้ทิธดิงักล่าวคนืใหแ้ก่ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธดิงันี้ 

บรษิัทจะคนืเงนิค่าที่เหลอืจากการใช้สทิธ ิโดยโอนเงนิให้ผู้ใช้สทิธผิ่านบญัชธีนาคารที่ระบุไว้ในใบแจ้ง
ความจ านงการใชส้ทิธภิายใน 7 วนัท าการ หรอืสัง่จ่ายเชค็ในนามผูจ้องซือ้หลกัทรพัยภ์ายใน 10 วนัท า
การนับตัง้แต่วนัปิดการใช้สทิธใินแต่ละครัง้ วนัที่สิน้สุดระยะเวลายกเลกิการใช้สทิธ ิหรอืวนัที่ปรากฏ
ขอ้เทจ็จรงิทีเ่ป็นเหตุแห่งการยกเลกิการใชส้ทิธ ิแลว้แต่กรณี 

ก าหนดการใชส้ทิธใินแต่ละครัง้ ตามวธิกีารและเงื่อนไขทีบ่รษิทัก าหนด โดยไม่มดีอกเบีย้และ/หรอืค่าเสยีหายอื่น
ใด ทัง้นี้ในกรณีทีต่้องมกีารเปลีย่นแปลงอตัราการใช้สทิธติามเกณฑ์การปรบัราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใช้
สทิธติามทีร่ะบุในเงื่อนไขการปรบัสทิธ ิและมีเศษของจ านวนหุน้สามญัที่จะได้รบัจากการใช้สทิธติามใบส าคญั
แสดงสทิธใิหต้ดัเศษของหุน้ทิง้ 

(5) การค านวณการเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธจิะไม่มกีารเปลีย่นแปลงซึง่ท าใหร้าคา
การใชส้ทิธใิหม่สงูขึน้ และ/หรอื อตัราการใชส้ทิธลิดลง เวน้แต่กรณีการรวมหุน้ และจะใชร้าคาการใชส้ทิธใิหม่
หลงัการเปลีย่นแปลง (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง) คณูกบัจ านวนหุน้สามญั (จ านวน หุน้สามญัค านวณไดจ้ากอตัราการ
ใชส้ทิธใิหม่ คูณกบัจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธทิี่แสดงความจ านงการใช้สทิธ ิเมื่อค านวณไดจ้ านวนหุน้ออกมา
เป็นเศษหุน้ ใหต้ดัเศษของหุน้นัน้ทิง้) 

(6) หากบรษิทัได้รบัเอกสารแจง้ความจ านงการใช้สทิธติามขอ้ 1.2.5 (3) ไม่ครบถ้วนหรอืไม่ถูกต้องหรอื
ตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิกรอกลงในใบแจ้งความจ านงการใช้สทิธิซื้อหุ้ นสามญันัน้     
ไม่ครบถว้นหรอืไม่ถูกตอ้งหรอืปิดอากรแสตมป์ (ถ้าม)ี ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามบทบญัญตัแิห่งประมวลรษัฎากร 
ขอ้บงัคบัหรือกฎหมายต่าง ๆ ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิจะต้องท าการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขภายใน
ระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธใินครัง้นัน้ มฉิะนัน้แลว้บรษิทัจะถอืว่าการแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธใิน
ครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไม่มกีารใช้สทิธิและบรษิัทจะจดัส่งใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
และเงนิที่ได้รบัไว้คนืให้แก่ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธภิายใน 14 วนันับจากวนัก าหนดการใช้สทิธิ และให้ถือว่า 
ใบส าคญัแสดงสทิธนิัน้สิน้สภาพลงและหมดสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธดิงักล่าวอกีต่อไป ซึ่ง
บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบต่อดอกเบีย้และ/หรอืค่าเสยีหายอื่นใดไม่ว่ากรณีใดกต็าม 

(7) ในกรณีทีผู่ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิช าระเงนิในการใชส้ทิธไิม่ครบถ้วน หรอืมกีารช าระเงนิเกนิจ านวนใน
การใชส้ทิธ ิบรษิทัสงวนสทิธิท์ีจ่ะด าเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไปนี้ ตามทีบ่รษิทัเหน็สมควร 
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(7.1) ถอืว่าการแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธมิจี านวนเท่ากบั (ก) จ านวนหุน้สามญัทีพ่งึจะได้รบัตามสทิธ ิหรอื 
(ข) จ านวนหุน้สามญัทีพ่งึไดร้บัตามจ านวนเงนิในการใชส้ทิธซิึง่บรษิทัไดร้บัช าระไวจ้รงิตามราคาการใช้
สทิธแิละอตัราการใชส้ทิธใินขณะนัน้ แลว้แต่จ านวนใดจะน้อยกว่า หรอื 

(7.2) ใหผู้ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธชิ าระเงนิเพิม่เตมิตามจ านวนทีป่ระสงคจ์ะใชส้ทิธใิห้ครบถ้วนภายในระยะเวลา
การแจ้งความจ านงในการใชส้ทิธ ิหากบรษิทัไม่ได้รบัเงนิครบตามจ านวนการใชส้ทิธภิายในระยะเวลา
ดงักล่าวใหถ้อืว่าผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธแิสดงเจตนาไม่ประสงคใ์ชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัในครัง้นัน้เฉพาะสว่น
ทีผู่ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธชิ าระจ านวนเงนิในการใชส้ทิธไิม่ครบถ้วน  และใหถ้อืว่าใบส าคญัแสดงสทิธนิัน้
สิน้สภาพลงและหมดสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธิดงักล่าวอีกต่อไป  ซึ่งบริษัทจะไม่
รบัผดิชอบต่อดอกเบีย้และ/หรอืค่าเสยีหายอื่นใดไม่ว่า กรณีใดกต็าม  
ในกรณีตามขอ้ (7.1) หรอื (7.2) หากมกีรณีตอ้งสง่เงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิบรษิทัจะสง่เงนิที่
ไดร้บัไวค้นืใหแ้ก่ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธดิงันี้ 

บรษิทัจะคนืเงนิค่าทีเ่หลอืจากการใชส้ทิธ ิโดยโอนเงนิใหผู้ใ้ชส้ทิธผิ่านบญัชธีนาคารทีร่ะบุไวใ้น
ใบแจง้ความจ านงการใชส้ทิธภิายใน 7 วนัท าการ หรอืสัง่จ่ายเชค็ในนามผูจ้องซือ้หลกัทรพัยภ์ายใน 10 
วนัท าการนับตัง้แต่วนัปิดการใช้สทิธิในแต่ละครัง้ วนัที่สิ้นสุดระยะเวลายกเลิกการใช้สทิธิ หรือวนัที่
ปรากฏขอ้เทจ็จรงิที่เป็นเหตุแห่งการยกเลกิการใช้สทิธิ แล้วแต่กรณี ตามวธิีการและเงื่อนไขที่บรษิัท
ก าหนด โดยไม่มดีอกเบีย้ และ/หรอืค่าเสยีหายอื่นใด อย่างไรกด็ไีม่ว่ากรณีใดๆ หากไดม้กีารส่งมอบเชค็
คนืเงนิทีเ่หลอื จากการใชส้ทิธหิรอืเงนิทีไ่ดร้บัไวโ้ดยไม่มกีารใชส้ทิธหิรอืไม่สามารถใชส้ทิธ ิโดยไดส้่งทาง
ไปรษณียล์งทะเบยีนตามที่อยู่ทีร่ะบุไวใ้นใบแจ้งความจ านงในการใชส้ทิธโิดยถูกต้องแลว้ ใหถ้อืว่าผูถ้ือ
ใบส าคญัแสดงสทิธไิดร้บัเงนิคนืแลว้โดยชอบ และผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธไิม่มสีทิธเิรยีกรอ้งดอกเบีย้และ/
หรอืค่าเสยีหายใด ๆ อกีต่อไป 

(8) เมื่อผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีป่ระสงคจ์ะใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัไดป้ฏบิตัติามเงือ่นไขการแจง้ความจ านงการ
ใชส้ทิธซิือ้หุ้นสามญั กล่าวคอื ได้ส่งมอบทัง้ใบส าคญัแสดงสทิธแิบบแสดงความจ านง การใชส้ทิธซิือ้หุ้นสามญั 
และช าระเงนิค่าจองซื้อหุ้นสามญัถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ตามเงื่อนไขแล้ว ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสทิธจิะไม่
สามารถเพกิถอนการใชส้ทิธไิด ้เวน้แต่จะไดร้บัความยนิยอมเป็นหนังสอืจากบรษิทั 

(9) ในกรณีทีผู่้ถือใบส าคญัแสดงสทิธสิ่งมอบใบส าคญัแสดงสทิธเิป็นจ านวนหน่วยมากกว่าจ านวนหน่วยที่
ประสงคจ์ะใชส้ทิธ ิบรษิทัจะสง่ใบส าคญัแสดงสทิธใิบใหม่ทีม่จี านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสทิธสิ่วนทีเ่หลอืคนื
ใหแ้ก่ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธภิายใน 14 วนันับจากวนัใชส้ทิธนิัน้ ๆ และจะท าการยกเลกิใบส าคญัแสดงสทิธใิบ
เก่า 

(10) เมื่อพ้นก าหนดวนัใช้สทิธแิล้ว แต่ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิยงัมไิด้ปฏบิตัิตามเงื่อนไขของการใช้สทิธิที่
ก าหนดไวอ้ย่างครบถ้วน ให้ถอืว่าใบส าคญัแสดงสทิธนิัน้ๆ สิน้สภาพลงโดยไม่มกีารใชส้ทิธ ิและผูถ้อืใบส าคญั
แสดงสทิธจิะใชส้ทิธไิม่ไดอ้กี 

(11) ในกรณีทีผู่ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธเิป็นบุคคลทีม่ใิช่สญัชาตไิทยหรอืไม่ใช่นิตบิุคคลในประเทศ จะสามารถ
ใชส้ทิธใินการซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธไิดก้ต่็อเมื่อการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญันัน้ไม่ท าใหข้ดัต่อขอ้บงัคบั
ของบรษิทัเกีย่วกบัสทิธกิารถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้ทีม่ใิช่สญัชาตไิทย ตามทีร่ะบุในขอ้ 9 ขอ้จ ากดัการโอนใบส าคญั
แสดงสทิธ ิ

(12) บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจ านวนหุ้น
สามญัที่ออกใหม่ส าหรบัการใช้สทิธใินแต่ละครัง้ภายใน 14 วนันับจากวนัก าหนดการใช้สทิธ ิและบรษิัทได้รับ
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ช าระค่าหุน้ครบตามจ านวนที่มกีารใชส้ทิธแิล้ว นอกจากนี้ บรษิทัจะด าเนินการจดทะเบยีนผู้ถอืใบส าคญัแสดง
สทิธทิีไ่ดใ้ชส้ทิธนิัน้เขา้เป็นผูถ้ือหุน้สามญัของบรษิทัในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ตามจ านวนหุน้สามญัทีค่ านวณได้
จากการใชส้ทิธ ิ

(13) ในกรณีทีหุ่น้สามญัทีส่ ารองไวเ้พื่อรองรบัการใชส้ทิธมิไีม่เพยีงพอ บรษิทัจะด าเนินการชดใชค้่าเสยีหายที่
เกดิขึน้ใหแ้ก่ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีไ่ม่สามารถใชส้ทิธไิด ้ อย่างไรกต็ามบรษิทัจะไม่ชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่ผู้
ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่ไม่สามารถใช้สทิธิได้เนื่องจากการถูกจ ากดัสิทธิตามสดัส่วนการถือหุ้ นที่ระบุไว้ใน
ขอ้บงัคบัของบรษิทั ไม่ว่าหุน้สามญัทีส่ ารองไวจ้ะมจี านวนเพยีงพอหรอืไม่กต็าม เช่น ในกรณีของผูถ้อืใบส าคญั
แสดงสทิธต่ิางดา้วทีไ่ม่สามารถใชส้ทิธเิพราะถูกจ ากดัสทิธติามสดัส่วนการถอืหุน้ทีร่ะบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทั 
เป็นตน้ 

(14) ใบส าคญัแสดงสทิธนิี้ไม่มขีอ้ก าหนดใหบ้รษิทัเรยีกใหใ้ชส้ทิธแิปลงสภาพก่อนระยะเวลาทีก่ าหนด 

(15) ใหค้ณะกรรมการบรษิทั หรอืกรรมการผูม้อี านาจลงลายมอืชื่อผกูพนับรษิทัฯหรอืบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมาย
จากบุคคลดงักล่าวเป็นผู้พิจารณาข้อก าหนด เงื่อนไขอื่นและรายละเอียดอื่นๆ หรือเหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการใช้สทิธิทัง้ด้านราคาและอตัราการใช้สทิธิตามวิธกีารค านวณที่เหมาะสมเมื่อมี
เหตุการณ์ตามทีป่ระกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด ทัง้นี้ หากมกีรณีทีจ่ าเป็นต้องขอมติ
จากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ คณะกรรมการบรษิทัจะน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ตามกฎระเบยีบต่อไป 

 
2. การจดัสรรและการส่งมอบ 
2.1 วิธีการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 

บรษิทัจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธใิห้แก่ผูถ้ือหุ้นเดมิทีม่สีทิธไิดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธติามวนัก าหนด
รายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(Record Date) วนัที ่9 มนีาคม 2564 ในอตัราส่วน 2 หุน้
สามญัเดมิต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธ ิโดยไม่คดิมลูค่า (ในกรณีที่มเีศษใหป้ดัเศษทิง้) 
 
2.2 วิธีการส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิ 

บริษัทจะด าเนินการแต่งตัง้ให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เป็นนายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิ และบริษัทจะ
ด าเนินการส่งมอบใบส าคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิที่มสีทิธไิด้รบัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธติามวนั ก าหนด
รายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(Record Date) วนัที ่9 มนีาคม 2564 ในอตัราส่วน 2 หุน้
สามญัเดมิต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(ในกรณีทีม่เีศษใหป้ดัเศษทิง้) ดงัรายละเอยีดดงัน้ี 

2.2.1 ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นเดิมไม่มีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์หรือศูนย์ร ับฝาก
หลกัทรพัย ์

 นายทะเบยีนใบส าคญัแสดงสทิธขิองบรษิทั คอื ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์จะท าการส่งมอบใบส าคญัแสดง
สทิธติามจ านวนทีไ่ดร้บัการจดัสรรใหแ้ก่ผูท้ีไ่ดร้บัการจดัสรรทางไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรบั ตามชื่อและทีอ่ยู่ที่
ระบุในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธ ิไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
(Record Date) วนัที ่9 มนีาคม 2564 โดยเรว็ ในกรณีนี้ผูท้ีไ่ด้รบัการจดัสรรจะไม่สามารถขายใบส าคญัแสดง
สทิธิที่ได้รบัจดัสรรในตลาดหลกัทรพัย์ได้จนกว่าจะได้รบัใบส าคญัแสดงสทิธิและตลาดหลกัทรพัย์อนุญาตให้
ใบส าคญัแสดงสทิธทิ าการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัย ์ซึง่อาจไดร้บัใบส าคญัแสดงสทิธภิายหลงัจากใบส าคญั
แสดงสทิธขิองบรษิทัไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย ์
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2.2.2 ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นเดิมมีบญัชีซ้ือขายหลกัทรพัยก์บับริษทัหลกัทรพัยห์รอืศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์
 นายทะเบยีนใบส าคญัแสดงสทิธขิองบรษิทั คอื ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์ จะด าเนินการน าใบส าคญัแสดง
สทิธฝิากไวก้บั “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” และศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะ
บนัทกึยอดบญัชจี านวนใบส าคญัแสดงสทิธทิี่บรษิัทหลกัทรพัย์นัน้ฝากใบส าคญัแสดงสทิธอิยู่ในขณะเดยีวกนั
บริษัทหลักทรัพย์นัน้ก็จะบันทึกยอดบญัชีจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่ผู้ได้รับการจัดสรรฝากไว้ และออก
หลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูท้ีไ่ดร้บัการจดัสรรโดยเรว็ ในกรณีนี้ผูท้ีไ่ดร้บัการจดัสรรจะสามารถขายใบส าคญัแสดง
สทิธทิีไ่ดร้บัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัยไ์ดท้นัททีีต่ลาดหลกัทรพัยอ์นุญาตใหใ้บส าคญัแสดงสทิธขิองบรษิทัท า
การซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้นี้ ชื่อของผูถ้อืหุน้ทีไ่ดร้ับการจดัสรรจะต้องตรงกบัชื่อเจา้ของบญัชซีือ้ขาย
หลกัทรพัย์ที่ผู้ได้รบัการจดัสรรประสงค์ที่จะฝากใบส าคญัแสดงสทิธไิว้ในบญัชขีองบรษิัทหลกัทรพัย์ดงักล่า ว 
มฉิะนัน้แล้วบรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะด าเนินการออกใบส าคญัแสดงสทิธใิห้แก่ผูท้ีไ่ด้รบัการจดัสรรตามขอ้ 2.2.1 
แทน 
 
2.2.3 ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นเดิมมีบญัชีซ้ือขายหลกัทรพัยก์บัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยส์มาชิกเลขท่ี 600 
 นายทะเบยีนใบส าคญัแสดงสทิธขิองบรษิทั คอื ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์จะด าเนินการน าใบส าคญัแสดง
สทิธิที่ได้รบัจดัสรรฝากไว้กบัศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ และศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์จะบนัทึกยอดบญัชีจ านวน
ใบส าคญัแสดงสทิธติามจ านวนทีไ่ดร้บัจดัสรรไวใ้นบญัชผีูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชกิเลขที ่600 และออกหลกัฐานการ
ฝากใหผู้จ้องซือ้โดยเรว็ หากผูถ้อืหุน้ทีไ่ดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธติ้องการขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิผูถ้อื
หุน้ดงักล่าว จะตอ้งถอนใบส าคญัแสดงสทิธอิอกจากบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชกิเลขที ่600 โดยต้อง
ตดิต่อทีศ่นูยร์บัฝากหลกัทรพัยห์รอืบรษิทัหลกัทรพัย ์ซึง่อาจจะมคี่าธรรมเนียมในการด าเนินการตามอตัราทีศ่นูย์
รบัฝากหลกัทรพัย ์และ/หรอืตามทีบ่รษิทัหลกัทรพัยน์ัน้ ๆ ก าหนด ทัง้นี้ การถอนใบส าคญัแสดงสทิธทิี่ฝากไวใ้น
บญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชกิเลขที ่600 จะต้องใชร้ะยะเวลาหนึ่งในการด าเนินการ ดงันัน้ผูถ้อืหุน้ที่
ไดร้บัการจดัสรรจะสามารถขายใบส าคญัแสดงสทิธใินตลาดหลกัทรพัยไ์ดท้นัที่เมื่อตลาดหลกัทรพัยอ์นุญาตให้
ใบส าคญัแสดงสทิธขิองบรษิทัท าการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัย ์และผูถ้อืหุน้ทีไ่ดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดง
สทิธไิดด้ าเนินการถอนใบส าคญัแสดงสทิธอิอกจากบญัชผีูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชกิเลขที ่600 ดงักล่าวแลว้  
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3. การชดใช้ค่าเสียหาย กรณีบริษทัไมส่ามารถจดัให้มีหุ้นสามญัเพื่อรองรบัการใช้สิทธิ 
 บรษิทัจะชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิตามรายละเอยีด ดงันี้ 

3.1 การค านวณค่าเสียหาย 
บรษิทัจะชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิต่อเมื่อผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธไิดม้าแสดงความจ านงที่

จะใช้สทิธไิด้ปฏบิตัิถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว ้และบรษิทัไม่สามารถจดัใหม้หีุน้สามญัเพื่ อรองรบัการใช้
สทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธไิด้อย่างครบถ้วน โดยค่าเสยีหายที่บรษิัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิขา้งต้น 
สามารถค านวณไดด้งันี้  
 ค่าเสยีหายต่อใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย = B x [MP - EP] 
 โดยที ่ 

B คอื จ านวนหุน้สามญัทีไ่ม่สามารถจดัใหม้ ีและ/หรอืเพิม่ขึน้ไดต้ามอตัราการใชส้ทิธทิีเ่ปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ 
ต่อ 1 หน่วย 

MP คอื ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามญัของบรษิัท ซึ่งค านวณจากมูลค่าการซื้อขายหุ้นสามญัของบริษัท
ทัง้หมดหารด้วยจ านวนหุ้นสามญัของบรษิัทที่มกีารซื้อขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรพัย์ในระหว่าง
ระยะเวลา 5 วนัท าการ (วนัทีเ่ปิดท าการซือ้ขายของตลาดหลกัทรพัย)์ ตดิต่อกนัก่อนวนัก าหนดการ
ใชส้ทิธใินครัง้นัน้ ซึง่ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธไิดแ้จง้ความจ านงการใชส้ทิธิ 

EP คอื ราคาการใชส้ทิธหิรอืราคาการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิีเ่ปลีย่นแปลงแลว้ตามเงื่อนไขการปรบั
สทิธ ิ 

ทัง้นี้ ในกรณีที่ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธทิี่มใิช่สญัชาติไทยที่ใช้สทิธิจองซื้อหุ้นสามญั แต่ไม่สามารถจองซื้อได ้
เน่ืองจากอตัราสว่นการถอืหุน้ของคนทีม่ใิช่สญัชาตไิทยในขณะนัน้เกนิกว่ารอ้ยละ 49 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดของบรษิทัตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้จ ากดัการโอนหุน้สามญั บรษิทัจะไม่ชดใชค้่าเสยีหายหรอืด าเนินการอื่นใดใหแ้ก่ผู้
ถอืใบส าคญัแสดงสทิธทิีม่ใิช่สญัชาตไิทย และผูถ้ือใบส าคญัแสดงสทิธทิีม่ใิช่สญัชาตไิทยไม่มสีทิธเิรยีกรอ้งค่าเสยีหาย 
หรอืเรยีกรอ้งใหบ้รษิทัชดใชใ้ด ๆ ทัง้สิน้ 
 
3.2 วิธีการการชดใช้ค่าเสียหาย  

บรษิทัจะช าระใหเ้ป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะและจะจดัส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนภายใน 30 วนันับจากวนั
ก าหนดการใช้สทิธใินแต่ละครัง้ ทัง้นี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากไดม้กีารส่งเชค็คนืเงนิค่าเสยีหาย ดงักล่าวทางไปรษณีย์
ลงทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีร่ะบุในแบบจ านงการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัโดยถูกตอ้งแลว้ใหถ้อืว่าผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธไิดร้บัคนื
เงนิค่าเสยีหายแลว้โดยชอบ และผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธจิะไม่มสีทิธเิรยีกรอ้งดอกเบีย้หรอืค่าเสยีหายใด ๆ อกีต่อไป 
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4. เง่ือนไขการปรบัสิทธิ 
 บรษิทัจะด าเนินการปรบัราคาการใชส้ทิธ ิและอตัราการใชส้ทิธใินการซือ้หุน้สามญัตลอดอายุของใบส าคญัแสดง
สทิธเิมื่อเกดิเหตุการณ์หนึ่งดงัต่อไปนี้ ทัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อรกัษาผลประโยชน์ตอบแทนของผูถ้อืใบส าคัญแสดงสทิธิ
ไม่ใหน้้อยไปกว่าเดมิ 

4.1 เมื่อมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทอันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือ
แบ่งแยกหุ้นสามญัท่ีได้ออกแล้วของบริษทัฯ    

 การเปลี่ยนแปลงราคาใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิจะมีผลบงัคบัทนัทีเมื่อมูลค่าที่ตราไว้มีผลบงัคบัใช้ตามที่
เผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มลูของตลาดหลกัทรพัย ์(SETLink) 

(ก) ราคาการใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี้ 

Price 1 = 
Price 0 x Par 1 

Par 0 
(ข) อตัราการใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี้ 

Ratio 1 = 
Ratio 0 x Par 0 

Par 1 
โดยที ่
Price 1   คอื   ราคาการใชส้ทิธใิหม่หลงัการเปลีย่นแปลง  
Price 0 คอื  ราคาการใชส้ทิธเิดมิก่อนการเปลีย่นแปลง  
Ratio 1  คอื  อตัราการใชส้ทิธใิหม่หลงัการเปลีย่นแปลง  
Ratio 0  คอื  อตัราการใชส้ทิธเิดมิก่อนการเปลีย่นแปลง 
Par 1   คอื  มลูค่าทีต่ราไวข้องหุน้สามญัหลงัการเปลีย่นแปลง  
Par 0   คอื  มลูค่าทีต่ราไวข้องหุน้สามญัก่อนการเปลีย่นแปลง 

 
4.2 เมื่อบริษทัได้เสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรอืประชาชนทัว่ไป และ/หรอืบุคคลในวงจ ากดั 

ในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ค านวณได้ต า่กว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้น
สามญัของบริษทั 

 การเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ิทธจิะมผีลบงัคบัทนัทตีัง้แต่วนัแรกทีผู่ซ้ือ้หุน้สามญัจะ ไม่ได้
รบัสทิธใินการจองซือ้หุน้สามญัทีอ่อกใหม่ (วนัแรกทีข่ ึน้เครื่องหมาย XR และ/หรอื XW) กรณีทีเ่ป็นการเสนอขายใหแ้ก่ผู้
ถอืหุ้นเดมิ (Right Issues) และ/หรอืวนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัทีอ่อกใหม่ กรณีที่เ ป็นการเสนอขายให้แก่
ประชาชนทัว่ไป และ/หรอืกรณีทีเ่ป็นการเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี โดย “ราคาสุทธต่ิอหุน้ของหุ้น
สามญัทีอ่อกใหม่” ค านวณไดจ้ากจ านวนเงนิทัง้สิน้ทีบ่รษิทัจะไดร้บัจากการเสนอขายหุน้สามญัหกัดว้ยค่าใชจ้่ายทีเ่กดิ
จากการออกหลกัทรพัยน์ัน้ (ถา้ม)ี หารดว้ยจ านวนหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ทัง้หมด 
 “ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบรษิทั” ก าหนดไวเ้ท่ากบั “ราคาตลาดเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัต่อหุน้ของหุน้สามญั
ของบรษิทั” โดยที ่“ราคาตลาดเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักต่อหุน้ของหุน้สามญัของบรษิทั” หมายถงึ มูลค่าการซือ้ขายหุน้สามญั
ทัง้หมดของบรษิทั หารดว้ยจ านวนหุน้สามญัของบรษิทัทีม่กีารซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรพัยใ์นระยะเวลา 7 วนัท า
การ (วนัทีเ่ปิดท าการซือ้ขายของตลาดหลกัทรพัย)์ ตดิต่อกนัก่อนวนัทีใ่ชใ้นการค านวณ 
 “วนัทีใ่ชใ้นการค านวณ” หมายถงึ วนัแรกทีผู่ซ้ือ้หุน้สามญัจะไม่ไดร้บัสทิธใินการจองซือ้หุน้สามญัทีอ่อกใหม่ (วนั
แรกทีข่ ึน้เครื่องหมาย XR และ/หรอื XW) ส าหรบักรณีทีเ่ป็นการเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ (Right Issue) และ/หรอื วนั
แรกของการเสนอขายหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ส าหรบักรณีทีเ่ป็นการเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป และ/ หรอืกรณีทีเ่ป็น
การเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี  
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 ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามญัของบรษิัท” เนื่องจากหุ้นสามญัไม่มกีารซื้อขายใน
ช่วงเวลาดงักล่าว บรษิทัจะด าเนินการก าหนดราคายุตธิรรมเพื่อใชใ้นการค านวณแทน  
 อน่ึง ในกรณีทีม่กีารเสนอขายหุน้สามญัพรอ้มกนัมากกวา่ 1 ราคาเสนอขาย ภายใตเ้งื่อนไขทีต่อ้งจองซือ้ ดว้ยกนั 
ใหใ้ชร้าคาเสนอขายทุกราคามาค านวณราคาสุทธต่ิอหุน้ของหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายดงักล่าวไม่
อยู่ภายใตเ้งื่อนไขทีจ่ะต้องจองซือ้ดว้ยกนัใหน้ าเฉพาะราคาเสนอขายทีต่ ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้
สามญัของบรษิทั มาค านวณการเปลีย่นแปลงเท่านัน้ 

(ก) ราคาการใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี้ 

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

MP x (A + B) 
(ข) อตัราการใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี้ 

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

(A x MP) + BY 
โดยที ่
Price 1   คอื  ราคาการใชส้ทิธใิหม่หลงัการเปลีย่นแปลง 
Price 0  คอื  ราคาการใชส้ทิธเิดมิก่อนการเปลีย่นแปลง 
Ratio 1  คอื  อตัราการใชส้ทิธใิหม่หลงัการเปลีย่นแปลง 
Ratio 0  คอื  อตัราการใชส้ทิธเิดมิก่อนการเปลีย่นแปลง 
MP  คอื    ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบรษิทั 
A  คอื  จ านวนหุน้สามญัทีไ่ดเ้รยีกช าระเตม็มูลค่าแลว้ ณ วนัก่อนวนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้

เพื่อสทิธใินการจองซือ้หุน้สามญัทีอ่อกใหม่ กรณีเสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ 
และ/หรือวนัก่อนวนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้น
สามญัใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรอืกรณีเสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั 
แลว้แต่กรณี 

B   คอื   จ านวนหุ้นสามญัที่ออกใหม่ทัง้การเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิ และ/หรอืเสนอขาย
ใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรอืเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั  

BY  คอื จ านวนเงนิทีไ่ดร้บัหกัดว้ยค่าใชจ้่าย (ถ้าม)ี จากหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ทัง้การเสนอขาย
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ และ/หรอืเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรอืเสนอขายให้แก่
บุคคลในวงจ ากดั 

 
4.3 เมื่อบริษัทเสนอขายหลกัทรพัยอ์อกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทัว่ไป และ/หรือ

บุคคลในวงจ ากัด โดยท่ีหลกัทรพัย์นั ้นให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรพัย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพ หรือ
เปล่ียนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามญั (เช่นหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซ้ือหุ้นสามญั) โดยท่ีราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่เพื่อรองรบัสิทธิ ดงักล่าวต า่กว่าร้อยละ 
90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามญัของบริษทั 

 การเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธจิะมผีลบงัคบัทนัทตีัง้แต่วนัแรกทีผู่ซ้ือ้หุน้สามญัไม่ไดร้บั
สทิธกิารจองซือ้หลกัทรพัยท์ีอ่อกใหม่ใด ๆ ขา้งต้นทีใ่หส้ทิธทิีจ่ะแปลงสภาพ หรอืเปลีย่นเป็นหุน้สามญั หรอืใหส้ทิธใิน
การซื้อหุ้นสามญั (วนัแรกที่ขึน้เครื่องหมาย XR และ/หรอื XW) ส าหรบักรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิ 
(Right Issues) และ/หรอืวนัแรกของการเสนอขายหลกัทรพัยอ์อกใหมใ่ดๆ ทีใ่หส้ทิธทิีจ่ะแปลงสภาพ หรอืเปลีย่นเป็นหุน้
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สามญั หรอืใหส้ทิธใินการซือ้หุน้สามญั กรณีทีเ่ป็นการเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรอืกรณีทีเ่ป็นการเสนอขาย
ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี 
 “ราคาสุทธต่ิอหุน้ของหุ้นสามญัทีอ่อกใหม่เพื่อรองรบัสทิธิ” ค านวณไดจ้ากจ านวนเงนิที่บรษิทัจะได้รบัจากการ
ขายหลกัทรพัยท์ีใ่หส้ทิธทิีจ่ะแปลงสภาพ หรอืเปลีย่นเป็นหุน้สามญั หรอืใหส้ทิธใินการซือ้หุน้สามญั หกัดว้ยค่าใชจ้่ายที่
เกดิจากการออกหลกัทรพัยน์ัน้ (ถา้ม)ี รวมกบัเงนิทีจ่ะไดร้บัจากการแปลงสภาพ หรอืเปลีย่นเป็นหุน้สามญั หรอืใชส้ทิธิ
ซือ้หุน้สามญันัน้ หารดว้ยจ านวนหุน้สามญัทัง้สิน้ทีต่อ้งออกใหม่เพื่อรองรบัการใชส้ทิธนิัน้ 
 “ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบรษิทั” ใหใ้ชแ้ละมคีวามหมายเช่นเดยีวกบัรายละเอยีดในขอ้ 4.2 ขา้งตน้ 

(ก) ราคาการใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี้ 

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

MP x (A + B) 
(ข) อตัราการใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี้ 

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

(A x MP) + BY 
โดยที ่
Price 1   คอื   ราคาการใชส้ทิธใิหม่หลงัการเปลีย่นแปลง 
Price 0  คอื   ราคาการใชส้ทิธเิดมิก่อนการเปลีย่นแปลง 
Ratio 1   คอื  อตัราการใชส้ทิธใิหม่หลงัการเปลีย่นแปลง 
Ratio 0   คอื  อตัราการใชส้ทิธเิดมิก่อนการเปลีย่นแปลง 
MP   คอื    ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบรษิทั 
A  คอื  จ านวนหุน้สามญัทีไ่ดเ้รยีกช าระเตม็มูลค่าแลว้ ณ วันก่อนวนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้

เพื่อสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือ 
เปลีย่นเป็นหุน้สามญั หรอืใหส้ทิธใินการซือ้หุน้สามญั กรณีเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ 
และ/หรอื วนัก่อนวนัแรก ของการเสนอขายหลกัทรพัยท์ีอ่อกใหม่ทีใ่หส้ทิธิทีจ่ะแปลง
สภาพ หรอืเปลีย่นเป็นหุน้สามญั หรอืใหส้ทิธใินการซือ้หุน้สามญั กรณีเสนอขายใหแ้ก่
ประชาชนทัว่ไป และ/ หรอื กรณีเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี 

 B   คอื  จ านวนหุน้สามญัทีอ่อกใหม่เพื่อรองรบัการใชส้ทิธขิอง หลกัทรพัยใ์ด ๆ ทีใ่หส้ทิธทิีจ่ะ
แปลงสภาพ หรอื เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญั หรอืให้สทิธใินการซื้อหุ้นสามญัตามที่เสนอ
ขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ และ/หรอื เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรอื เสนอขาย
ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั  

BY   คอื จ านวนเงนิทีไ่ดร้บัหกัดว้ยค่าใชจ้่าย (ถา้ม)ี จากการออกหลกัทรพัยใ์ด ๆ ทีใ่หส้ทิธทิีจ่ะ
แปลงสภาพ หรอื เปลี่ยนเป็นหุน้สามญั หรอืใหส้ทิธใินการซื้อหุน้สามญั ส าหรบัการ
เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ และ/หรอื เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรอืเสนอ
ขายให้แก่บุคคล ในวงจ ากดั รวมกบัเงนิที่จะได้รบัจากการใช้สทิธแิปลง สภาพหรือ
เปลีย่นเป็นหุน้สามญั หรอืใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญั 
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4.4 เมื่อบริษทัจ่ายปันผลทัง้หมดหรอืบางส่วนเป็นหุ้นสามญัให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั 
 การเปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธแิละอตัราการใชส้ทิธจิะมผีลบงัคบัทนัทตีัง้แต่วนัแรกทีผู่้ซื้อหุ้นสามญัจะไม่มี
สทิธริบัหุน้ปนัผล (วนัแรกทีข่ ึน้เครื่องหมาย XD) 

(ก)  ราคาการใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี้ 

Price 1 = 
Price 0 x A 

A + B 
(ข) อตัราการใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี้ 

Ratio 1 = 
Ratio 0 x (A + B) 

A 
โดยที ่
Price 1   คอื   ราคาการใชส้ทิธใิหม่หลงัการเปลีย่นแปลง 
Price 0  คอื   ราคาการใชส้ทิธเิดมิก่อนการเปลีย่นแปลง 
Ratio 1   คอื  อตัราการใชส้ทิธใิหม่หลงัการเปลีย่นแปลง 
Ratio 0   คอื  อตัราการใชส้ทิธเิดมิก่อนการเปลีย่นแปลง 
A   คอื จ านวนหุ้นสามญัที่ได้เรียกช าระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วนัก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

สามญัเพื่อสทิธใินการรบัหุน้ปนัผล 
B   คอื จ านวนหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ในรปูแบบของหุน้สามญัปนัผล 

 
4.5 เมื่อบริษทัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอตัราร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินได้ของบริษัท 

(ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ส าหรบัการด าเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใด ๆ ระหว่างอายุใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีออกในครัง้น้ี  

 ส าหรบัการด าเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชใีด ๆ ในระหว่างอายุของใบส าคญัแสดงสทิธ ิทัง้นี้ การเปลีย่นแปลง
ราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธจิะมผีลบงัคบัทนัทตีัง้แต่วนัแรกทีผู่ซ้ือ้หุน้สามญัจะไม่มสีทิธริบัเงนิปนัผล (วนัแรกที่
ขึน้เครื่องหมาย XD) 
 อตัรารอ้ยละของเงนิปนัผลทีจ่่ายใหก้บัผูถ้อืหุน้ค านวณโดยน าเงนิปนัผลทีจ่่ายออกจรงิจากผลการด าเนินงานใน
แต่ละรอบระยะเวลาบญัช ีหารดว้ยก าไรสทุธติามงบการเงนิเฉพาะของบรษิทัหลงัหกัภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลและเงนิส ารอง
ตามกฎหมายของผลการด าเนินงานของรอบระยะบญัชเีดยีวกนั โดยทีเ่งนิปนัผลทีจ่่ายออกจรงิดงักล่าว ใหร้วมถงึเงนิปนั
ผลทีจ่่ายระหว่างก าลงัในแต่ละรอบบญัชดีงักล่าวดว้ย 

(ก) ราคาการใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี้ 

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

MP 
(ข) อตัราการใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี้ 

Ratio = 
Ratio 0 x MP 
[MP – (D - R)] 

โดยที ่
Price 1 คอื ราคาการใชส้ทิธใิหม่หลงัการเปลีย่นแปลง 
Price 0 คอื ราคาการใชส้ทิธเิดมิก่อนการเปลีย่นแปลง 
Ratio 1   คอื  อตัราการใชส้ทิธใิหม่หลงัการเปลีย่นแปลง 
Ratio 0   คอื  อตัราการใชส้ทิธเิดมิก่อนการเปลีย่นแปลง 
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MP  คอื  ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบรษิทั  
D   คอื  เงนิปนัผลต่อหุน้ทีจ่่ายแก่ผูถ้อืหุน้  
R คอื เงนิปนัผลต่อหุ้นทีจ่่ายในอตัรารอ้ยละ 100 โดยค านวณจากก าไรสุทธติามงบการเงนิ

เฉพาะของบรษิัทหลงัหกัภาษีเงนิได้นิติบุคคลและเงนิส ารองตามกฎหมายหารด้วย 
จ านวนหุน้ทัง้หมดทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิปนัผล  

ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบรษิทั 
 คอื  ราคาตลาดเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัต่อหุน้ของหุน้สามญัของบรษิทั  

ราคาตลาดเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัต่อหุน้ของหุน้สามญัของบรษิทั 
 คอื  มลูค่าการซือ้ขายหุน้สามญัทัง้หมดของบรษิทั หารดว้ยจ านวนหุน้สามญัของบรษิทัทีม่ี

การซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรพัย ์ในระยะเวลา 7 วนัท าการ (วนัทีเ่ปิดท าการซือ้
ขายของตลาดหลกัทรพัย)์ ตดิต่อกนัก่อนวนัทีใ่ชใ้นการค านวณ  

วนัทีใ่ชใ้นการค านวณ 
 คอื  วนัแรกทีผู่ซ้ือ้หุน้สามญัจะไม่ไดร้บัสทิธใินเงนิปนัผล (วนัแรกทีข่ ึน้เครื่องหมาย XD) 

 ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามญัของบรษิัท” เนื่องจากหุ้นสามญัไม่มกีารซื้อขายใน
ช่วงเวลาดงักล่าว บรษิทัจะด าเนินการก าหนดราคายุตธิรรมเพื่อใชใ้นการค านวณแทน 
 
4.6 ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ใดๆ อนัท าให้ผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อนัพึงได้ โดยท่ี

เหตกุารณ์ ใด ๆ นัน้ไม่ได้ก าหนดอยู่ในข้อ 4.1 ถึงข้อ 4.5 
 บรษิทัจะพจิารณาเพื่อก าหนดการเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธแิละ/หรอือตัราการใชส้ทิธใิหม่ (หรอืปรบัจ านวน
หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธ ิแทนอตัราการใชส้ทิธ)ิ อย่างเป็นธรรม โดยไม่ท าใหส้ทิธขิองผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธดิอ้ยไป
กว่าเดมิ ทัง้นี้ ให้ถือว่าผลการพิจารณานัน้เป็นที่สุด โดยบรษิัทจะแจ้งตลาดหลกัทรพัย์และส านักงาน ก.ล.ต.  ทราบ
ภายใน 15 วนั นบัจากวนัทีม่เีหตุใหต้อ้งด าเนินการเปลีย่นแปลงการใชส้ทิธ ิหรอืผลการพจิารณาเป็นทีสุ่ด พรอ้มทัง้ปิด
ประกาศข้อก าหนดสทิธิที่ได้รบัการแก้ไข ณ ที่ท าการส านักงานใหญ่ และแจ้งให้ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิทราบตาม
วธิกีารในขอ้ 12.5 
 
4.7 การค านวณการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามข้อ 4.1 ถึงข้อ 4.6 
 เป็นอิสระต่อกนั ส าหรบัในกรณีที่เหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นพร้อมกนัให้ค านวณการเปลี่ยนแปลงเรียงล าดบั 
ดงันี้คอื ขอ้ 4.1 → 4.5 → 4.4 → 4.2 → 4.3 → 4.6 โดยในแต่ละล าดบัครัง้ทีค่ านวณการเปลีย่นแปลงใหค้ง
สภาพของราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธเิป็นทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
  
4.8 บริษทัจะไม่แก้ไขเปล่ียนแปลงราคาและอตัราการใช้สิทธิเว้นแต่จะมีการปรบัสิทธิตามเง่ือนไขการปรบั

สิทธิ รวมทัง้จะไม่ขยายอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ  
 
4.9 บริษทัอาจท าการปรบัราคาการใช้สิทธิควบคู่กบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรบัอตัรา

การใช้สิทธิกไ็ด้ 
 ทัง้นี้ หากบรษิทัตอ้งออกหุน้รองรบัเพิม่เตมิ บรษิทัต้องยื่นมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทีอ่นุมตัใิหอ้อกหุน้รองรบัการปรบั
สทิธนิัน้อย่างเพยีงพอต่อส านกังาน ก.ล.ต. ก่อนการปรบัสทิธ ิจงึจะถอืว่า บรษิทัไดร้บัอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้รองรบั  
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4.10 ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิจนเป็นผลท าให้ราคาการใช้สิทธิใหม่มีราคาต า่กว่ามูลค่าท่ี
ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษทั (Par Value) 

 บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปรบัราคาใชส้ทิธใิหม่เท่ากบัมูลค่าทีต่ราไวข้องหุน้สามญัของบรษิทั ส าหรบัอตัราการใช้
สทิธใิหม่ใหใ้ชอ้ตัราการใชส้ทิธทิีค่ านวณไดต้ามขอ้ 4.1 ถงึขอ้ 4.6 เช่นเดมิ 
 บรษิทัจะด าเนินการแจง้ผลการเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธติามขอ้ 4.1 ถงึขอ้ 4.10 ให้ผู้
ถอืใบส าคญัแสดงสทิธทิราบผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรพัย ์(SETLink) ภายใน 9.00 น. ของวนัทีอ่ตัรา
และราคาใช้สทิธมิผีลบงัคบัใช้ และแจ้งต่อส านักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันับจากวนัที่ที่มผีลบงัคบัใช้ต่อการ
เปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธ ิ
 
5. สถานภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีอยู่ระหวา่งวนัท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิแสดงความจ านงการใช้

สิทธิ 
 สถานภาพของใบส าคญัแสดงสทิธทิีอ่ยู่ระหว่างวนัทีผู่ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธไิดแ้สดงความจ านงการใชส้ทิธ ิและ
วนัก่อนวนัทีก่ระทรวงพาณิชยจ์ะรบัจดทะเบยีนเพิม่ทุนช าระแลว้ อนัเนื่องมาจากการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธจิะมี
สถานภาพและสทิธเิช่นเดยีวกบัใบส าคญัแสดงสทิธทิีย่งัไม่ไดแ้สดงความจ านงใชส้ทิธ ิและสถานภาพจะสิน้สุดลงในวนัที่
กระทรวงพาณิชยไ์ดร้บัจดทะเบยีนเพิม่ทุนช าระแลว้อนัเนื่องมาจากการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธขิา้งตน้แลว้  
 ในกรณีทีบ่รษิทัมกีารปรบัราคาใชส้ทิธ ิและ/หรอือตัราการใชส้ทิธใินช่วงที่บรษิัทยงัไม่ได้น าหุ้นสามญัทีเ่กดิขึน้
จากการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธเิขา้จดทะเบยีนกบักระทรวงพาณิชย ์ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีไ่ดท้ าการใชส้ทิธิ
แล้วจะได้รบัการปรบัสทิธยิ้อนหลงั โดยบรษิัทจะด าเนินการออกหุ้นสามญัใหม่เพิม่เติมใหแ้ก่ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสทิธิ
โดยเรว็ทีส่ดุตามจ านวนทีผู่ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธสิมควรจะไดร้บัหากราคาทีไ่ดป้รบัใหม่นัน้มผีลบงัคบัใช ้โดยหุน้สามญั
สว่นเพิม่อาจไดร้บัชา้กว่าหุน้สามญัทีไ่ดร้บัก่อนหน้านี้แลว้แต่ไม่เกนิ 45 วนันบัจากวนัทีม่กีารปรบัสทิธ ิ
 
6. สิทธิของหุ้นสามญัใหมท่ี่เกิดจากการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ 
 สทิธขิองหุน้สามญัทีอ่อกตามการใชส้ทิธขิองผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีอ่อกในครัง้นี้จะมสีทิธแิละสภาพเหมอืนหุน้
สามญัเดมิของบรษิทัทีอ่อกไปก่อนหน้านี้แลว้ รวมทัง้สทิธใินการรบัเงนิปนัผลหรอืประโยชน์อื่นใดทีบ่รษิทัใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 
ทัง้นี้ นับแต่วนัที่กระทรวงพาณิชยร์บัจดทะเบยีนเพิม่ทุนช าระแลว้และนายทะเบยีนหุน้สามญัของบรษิทัไดจ้ดแจง้ชื่อ      
ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธเิป็นผูถ้อืหุน้ในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ของบรษิทั หากบรษิทัไดป้ระกาศวนัก าหนดใหส้ทิธใินเงนิ
ปนัผล หรอืผลประโยชน์อื่นใดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ก่อนวนัทีก่ระทรวงพาณิชยร์บัจดทะเบยีนเพิม่ทุนช าระแลว้และนายทะเบยีน
หุน้สามญัของบรษิทัไดจ้ดแจง้ชื่อผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธเิป็นผูถ้อืหุน้ในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเรยีบรอ้ยแล้ว   
ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธดิงักล่าวจะไม่มสีทิธไิดร้บัเงนิปนัผลหรอืผลประโยชน์อื่นนัน้  
 ทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีารปรบัสทิธแิละบรษิทัต้องออกหุน้สามญัรองรบัเพิม่เตมิ บรษิทัจะด าเนินการยื่นมติทีป่ระชุม    
ผูถ้อืหุน้ทีอ่นุมตัใิหอ้อกหุน้สามญัรองรบัเพิม่เตมิต่อส านกังาน ก.ล.ต. โดยเรว็ 
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7. รายละเอียดเก่ียวกบัหุ้นออกใหม่เพื่อรองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิ 

จ านวนหุน้สามญัทีอ่อกใหม่เพื่อรองรบัใบส าคญั
แสดงสิทธิที่ ออกและ เสนอขาย ครั ้งที่  1 
(SONIC-W1) ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั 

: ไม่เกนิ 275,000,000 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 100 ของใบส าคญั
แสดงสทิธทิีอ่อกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัใน
ครัง้นี้ 

มลูค่าทีต่ราไว ้ : หุน้ละ 0.50 บาท 

ราคาการใชส้ทิธ ิ : 1.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้สิทธิ 
ซึง่เป็นไปตามเงื่อนไขปรบัสทิธ ิ

 
 เน่ืองจากหุน้สามญัของบรษิทัเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (ตลาดหลกัทรพัยท์ีหุ่น้
สามญัของบรษิทัมกีารซือ้ขายอยู่) ดงันัน้หุน้สามญัทีอ่อกใหม่เน่ืองจากการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธจิะสามารถเขา้
ท าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ภายหลงัจากที่บริษัทด าเนินการจดทะเบียนหุ้นสามัญใหม่ดังกล่าวต่อตลาด
หลกัทรพัยแ์ลว้ โดยบรษิทัจะด าเนินการยื่นขออนุญาตน าหุน้สามญัทีอ่อกใหม่จากการใชส้ทิธแิปลงสภาพของใบส าคญั
แสดงสทิธเิขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนต่อตลาดหลกัทรพัยภ์ายใน 30 วนันับจากวนัสุดทา้ยของระยะเวลา
การใชส้ทิธ ิ ทัง้นี้เพื่อใหหุ้น้สามญัดงักล่าวสามารถท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยไ์ดเ้ช่นเดยีวกบัหุน้สามญัเดมิของ
บรษิทัและในกรณีทีบ่รษิทัมหีุน้สามญัทีอ่อกใหม่เพื่อรองรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิีอ่อกในครัง้นี้ บรษิทัจะ
น าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัและทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาต่อไปตามล าดบั 
 
8. การออกและส่งมอบหุ้นสามญัออกใหม ่
 ในการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัของบรษิทัตามใบส าคญัแสดงสทิธผิูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคญัแสดง
สทิธทิีใ่ชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัสามารถเลอืกใหบ้รษิทัด าเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี้ โดยจะต้องระบุมาในใบแจง้
ความจ านงการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัดว้ย 

(1) ในกรณีทีผู่้ถอืใบส าคญัแสดงสทิธทิีไ่ดร้บัการจดัสรรหุน้ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้สามญั โดยให้ออกใบหุ้น 
ในนามของผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธ ิศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ในฐานะนายทะเบยีนจะส่งมอบใบหุ้นตาม
จ านวนทีใ่ชส้ทิธแิก่ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิางไปรษณียล์งทะเบยีนตามชื่อทีอ่ยู่ที่ระบุไวใ้นใบแจง้ความ
จ านงการใช้สทิธิซื้อหุ้นสามญัภายใน 15 วนัท าการนับจากวนัครบก าหนดการใช้สทิธิ ในกรณีนี้ผู้ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะใช้สทิธซิื้อหุ้นสามญัจะไม่สามารถขายหุ้นสามญัที่เกดิจากการใช้สทิธใินตลาด
หลกัทรพัยไ์ดจ้นกว่าจะไดร้บัใบหุน้และตลาดหลกัทรพัยอ์นุญาตใหหุ้น้สามญัทีเ่กดิจากการใชส้ทิธทิ าการ
ซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัย ์ซึง่อาจจะไดร้บัใบหุน้ภายหลงัจากทีหุ่น้สามญัทีเ่กดิจากการใชส้ทิธไิดร้บั
อนุญาตใหท้ าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย ์

(2) ในกรณีทีผู่ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีไ่ดร้บัการจดัสรรหุน้ไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้สามญั แต่ประสงคท์ีจ่ะ
ฝากหุน้สามญัไว้ในบญัชขีองบรษิัทหลกัทรพัย ์ซึง่ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธมิบีญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยอ์ยู่ 
กรณีนี้ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธติอ้งระบุชื่อบรษิทัหลกัทรพัยเ์ลขทีส่มาชกิ (Broker) และเลขทีบ่ญัชซีือ้ขาย
หลกัทรพัยข์องผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธใิหถู้กต้องในใบแจง้ความจ านงการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญั บรษิทัจะ
สง่มอบหุน้สามญัผ่านบญัชฝีากหลกัทรพัยด์งักล่าวภายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนัก าหนดการใชส้ทิธ ิใน
กรณีนี้ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีไ่ดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัจะสามารถขายหุน้สามญัทีเ่กดิจากการใชส้ทิธิ
ในตลาดหลกัทรพัยไ์ดท้นัททีีต่ลาดหลกัทรพัยอ์นุญาตใหหุ้น้สามญัทีเ่กดิจากการใชส้ทิธทิ าการซือ้ขายได้
ในตลาดหลกัทรพัย ์
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 ทัง้นี้ในกรณีทีผู่ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีใ่ชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัเลอืกใหบ้รษิทัด าเนินการตามขอ้ (2) ชื่อของ
ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสทิธทิี่ได้รบัการจดัสรรหุ้น จะต้องตรงกบัชื่อเจา้ของบญัชซีื้อขายหลกัทรพัย์ที่ผู้ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธปิระสงคท์ีจ่ะฝากหุน้สามญัไวใ้นบญัชหีลกัทรพัย์ดงักล่าว มฉิะนัน้แลว้บรษิทัขอสงวน
สทิธิท์ีจ่ะด าเนินการออกใบหุน้แก่ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีไ่ดร้บัการจดัสรรหุน้ตามขอ้ (1) แทน 

(3) ในกรณีทีผู่ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีไ่ดร้บัการจดัสรรหุน้ไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ แต่ประสงคจ์ะใชบ้รกิาร
ของศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์โดยผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธปิระสงคท์ีจ่ะฝากหุน้สามญัไวใ้นบญัชขีองบรษิทั
ผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชกิเลขที ่600 ในกรณีนี้ บรษิทัจะด าเนินการน าหุน้สามญัทีเ่กดิจากการใชส้ิทธฝิาก
ไวก้บัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ และศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะบนัทกึยอดบญัชจี านวนหุน้สามญัตามจ านวน
ทีผู่ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธไิดร้บัการจดัสรรไวใ้นบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชกิเลขที ่600  และ
ออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีไ่ดร้บัการจดัสรรหุน้ภายใน 7 วนัท าการ นับจากวนั
ครบก าหนดการใชส้ทิธ ิ เมื่อผูท้ีไ่ดร้บัการจดัสรรหุน้ตอ้งการขายหุน้  ผูท้ีไ่ดร้บัการจดัสรรหุน้ตอ้งถอนหุน้
ออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัท
หลกัทรพัย์ซึ่งอาจจะ มคี่าธรรมเนียมในการด าเนินการตามที่ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ และ/หรอื ตามที่
บรษิัทหลกัทรพัย์นัน้ ก าหนด  ดงันัน้ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รบัการจดัสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รบัการ
จดัสรรในตลาดหลกัทรพัย์ได้เมื่อตลาดหลกัทรพัย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัทท าการซื้อขายได้ในตลาด
หลกัทรพัย ์ และผูท้ีไ่ดร้บัการจดัสรรหุน้ไดด้ าเนินการถอนหุน้ออกจากบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย์
สมาชกิเลขที ่600 ดงักล่าวแลว้ 

 
9. ข้อจ ากดัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ 
9.1 การโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ 

บรษิทัไม่มขีอ้จ ากดัในการโอนใบส าคญัแสดงสทิธทิีเ่สนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั เวน้แต่การโอนเกดิขึน้
ในช่วงปิดสมุดทะเบยีนใบส าคญัแสดงสทิธิเพื่อพกัการโอนตามใบส าคญัแสดงสทิธ ิ21 วนัก่อนวนัใช้สทิธ ิและตลาด
หลกัทรพัยจ์ะท าการขึน้เครื่องหมาย SP (หา้มซือ้ขาย) ล่วงหน้า 2 วนัท าการ จนถงึวนั Record Date โดยภายหลงัการ
ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิในครัง้นี้ บริษัทจะยื่นค าขออนุญาตน าใบส าคัญแสดงสิทธิจดทะเบียนเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (ตลาดหลกัทรพัยท์ีหุ่น้สามญัของบรษิทัมกีารซือ้ขายอยู่) โดยเรว็ 
และคาดว่าจะสามารถด าเนินการไดภ้ายใน 45 วนันบัจากวนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธแิลว้เสรจ็ 

 
9.2 บุคคลท่ีมิใช่สญัชาติไทย 

9.2.1 หุน้ของบรษิทัใหโ้อนกนัไดโ้ดยไม่มขีอ้จ ากดั เวน้แต่เป็นกรณีทีก่ารโอนหุน้นัน้จะท าใหอ้ตัราส่วนการถือ
หุน้ของคนต่างดา้วในขณะใดขณะหนึ่งมจี านวนรวมกนัเกนิกว่าร้อยละสีส่บิเกา้ (49) ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายไดท้ัง้หมดบรษิทัมสีทิธปิฏเิสธการโอนหุน้ของบรษิทัรายนัน้ได้ ตามทีร่ะบุในขอ้บงัคบัของบรษิทั
ขอ้ 10 หรอืตามสดัสว่นทีอ่าจมกีารแกไ้ขในขอ้บงัคบัของบรษิทัในอนาคต 

9.2.2 หากมีจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิและ/หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิที่รอการใช้สิทธิ ณ วนัใช้สทิธ ิ 
รวมกนัมมีากกว่าจ านวนหุน้สามญัทีอ่นุญาตใหซ้ื้อไดโ้ดยไม่ขดัต่อขอ้จ ากดัการโอนหุน้เรื่องสดัส่วนการ
ถอืครองหุน้ของบุคคลทีม่ใิช่สญัชาตไิทย บรษิทัจะด าเนินการใหผู้ท้ีม่ใิช่สญัชาตไิทยไดใ้ชส้ทิธติามล าดบั
การแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธทิี่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามทีก่ าหนดไว ้ทัง้นี้หากมผีูท้ีม่ใิช่สญัชาติไทยได้
แจ้งความจ านงในการใช้สทิธิที่ครบถ้วนสมบูรณ์ในล าดับเดียวกนั บริษัทสามารถใช้ดุลพินิจในการ
พจิารณาด าเนินการใหผู้ท้ีม่ใิช่สญัชาตไิทยดงักล่าวใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธไิดต้ามความเหมาะสม   
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9.2.3 หากขอ้จ ากดัการโอนดงักล่าวขา้งตน้มผีลท าใหผู้ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธทิี่
มใิช่สญัชาตไิทยทีไ่ดด้ าเนินการใชส้ทิธติามวธิกีารใชส้ทิธไิม่สามารถใชส้ทิธไิดต้ามจ านวนทีร่ะบุในใบแจง้
ความจ านงการใช้สทิธซิื้อหุ้นสามญัไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน บรษิัทจะคนืใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืใบ
แทนใบส าคญัแสดงสทิธใินส่วนทีไ่ม่สามารถใชส้ทิธิ และเงนิทีเ่หลอืใหแ้ก่ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสทิธทิีม่ใิช่
สญัชาติไทยดงักล่าว ภายใน 14 วนั นับจากวนัก าหนดการใช้สทิธิ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่บริษัท
ก าหนดโดยไม่มดีอกเบีย้และ/หรอืค่าเสยีหายอื่นใด 

9.2.4 ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธทิี่มใิช่สญัชาติไทยจะไม่ได้รบัการชดเชย ไม่ว่า
รปูแบบใดจากบรษิทั ในกรณีทีไ่ม่สามารถด าเนินการใชส้ทิธไิดโ้ดยมสีาเหตุมาจากขอ้จ ากดัเรื่องสดัส่วน
การถอืครองหลกัทรพัยข์องผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธทิีม่ใิช่สญัชาตไิทย 

9.2.5 ในกรณีที่ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธทิี่มใิช่สญัชาติไทยไม่สามารถใช้สทิธิ
แปลงสภาพเป็นหุน้สามญั อนัเนื่องมาจากขอ้จ ากดัการโอนตามทีก่ล่าวในขอ้ 9.2.1 และใหถ้อืว่าใบส าคญั
แสดงสทิธดิงักล่าวหมดอายุลง โดยผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิี ่มใิช่สญัชาตไิทยดงักล่าว ไม่มสีทิธเิรยีกรอ้ง
ค่าเสยีหายใด ๆ ต่อบรษิทั และบรษิทัจะไม่ด าเนินการชดใชค้่าเสยีหายทีเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ 

 
10. ท่ีมาของการก าหนดราคาหลกัทรพัยท่ี์เสนอขาย 

ไม่มกีารก าหนดราคาของใบส าคญัแสดงสทิธ ิเนื่องจากการออกใบส าคญัแสดงสทิธดิงักล่าวเป็นการออกโดยไม่
คดิมลูค่า 
 
11. การประชมุผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ในกรณีทีม่เีหตุใหเ้กดิผลกระทบต่อผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิัง้ในสว่นของราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธทิี่
ท าให้ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธเิสยีผลประโยชน์นอกเหนือจากทีก่ าหนดไว ้การเรยีกและ/หรอืการประชุมผู้ถอืใบส าคญั
แสดงสทิธใิหเ้ป็นไปตามวธิกีารดงัต่อไปนี้ 
11.1 ในการเรยีกประชุมผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิ ไม่ว่าจะเป็นการเรยีกประชุมโดยบรษิทัหรอืผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิ 

ใหบ้รษิทัจดัท าหนงัสอืนดัประชุม ระบุ สถานที ่วนั เวลา ผูท้ีข่อใหเ้รยีกประชุม และเรื่องทีจ่ะพจิารณาในทีป่ระชุม  
และจดัสง่ใหผู้ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีย่งัมไิดใ้ชส้ทิธหิรอืใชส้ทิธไิปแลว้บางสว่นแต่ละราย ตามรายชื่อ และทีอ่ยู่ที่
ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบยีนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสทิธแิละแจง้ผ่าน ระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรพัย ์ 
เพื่อก าหนดสทิธใินการเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนการประชุมในแต่ละครัง้ ในกรณีที่ผู้ถือใบส าคญั
แสดงสทิธเิป็นผู้รอ้งขอให้จดัประชุมจะต้องมผีูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีย่งัมไิดใ้ชส้ทิธซิึ่งถอืใบส าคญัแสดงสทิธิ
รวมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 25 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธทิีย่งัมไิดใ้ชส้ทิธเิป็นผูร้อ้งขอ โดยท าเป็นหนังสอืที่
ระบุเหตุผลอย่างชดัเจนในการขอให้มีการประชุมผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ และบรษิัทจะต้องจดัประชุมผู้ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธภิายในระยะเวลา 30 วนันบัจากวนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืรอ้งขอใหจ้ดัประชุม 

11.2 ในการประชุมผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีย่งัมไิดใ้ชส้ทิธหิรอืใชส้ทิธไิปแลว้บางส่วนซึง่มี
สทิธเิขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน จะมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงแทนตนกไ็ด ้โดย
ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธดิงักล่าวจะตอ้งจดัท าหนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบทีบ่รษิทัก าหนด และใหย้ื่นหนังสอืมอบ
ฉนัทะต่อประธานทีป่ระชุมหรอืผูท้ีป่ระธานทีป่ระชุมมอบหมายก่อนเริม่ประชุม 
ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีม่สีทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิหมายถงึ ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิ
ทีย่งัไม่ไดใ้ชส้ทิธหิรอืใชส้ทิธไิปแลว้บางสว่นของบรษิทัในขณะนัน้ โดยไม่รวมถงึผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธคินใดที่
มสีว่นไดเ้สยีในขอ้พจิารณาอนัใดซึง่ทีป่ระชุมจะพจิารณาและลงมตหิา้มมิใหผู้ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธคินนัน้ออก
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เสยีงลงคะแนนในขอ้พจิารณาขอ้นัน้ ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธทิี่มสี่วนไดเ้สยีตามขอ้นี้ หมายถึง  ผู้ถอืใบส าคญั
แสดงสทิธทิีม่คีวามขดัแยง้ทาง ผลประโยชน์ในเรื่องทีท่ีป่ระชุมพจิารณาลงมติ 

11.3 ในการออกเสยีงลงคะแนน ใหผู้ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธมิคีะแนนเสยีงเท่ากบัหน่วยของใบส าคญัแสดงสทิธทิีถ่อือยู่ 
โดยใบส าคญัแสดงสทิธหินึ่งหน่วยมหีนึ่งเสยีง ผูเ้ป็นประธานในทีป่ระชุมไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน นอกจาก
สทิธทิีต่นมใีนฐานะเป็นผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืผูร้บัมอบฉนัทะ 

11.4 ในการประชุมผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ดัขึน้โดยบรษิทั ใหป้ระธานกรรมการบรษิทัหรอืบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมาย
จากประธานกรรมการบรษิทัท าหน้าทีเ่ป็นประธานทีป่ระชุมผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิในกรณีทีผู่ถ้อืใบส าคญัแสดง
สทิธเิป็นผูจ้ดัประชุม ประธานในทีป่ระชุมอาจจะมาจากบุคคลทีถ่ือใบส าคญัแสดงสิทธลิงมติเหน็ชอบคดัเลอืก 
นอกเหนือไปจากประธานกรรมการหรอืบุคคลทีป่ระธานกรรมการมอบหมาย โดยทีท่ ัง้สองกรณีประธานทีป่ระชุม
ไม่มสีทิธอิอกเสยีงชีข้าด 

11.5 องค์ประชุมในการประชุมผูถ้ือใบส าคญัแสดงสทิธจิะต้องประกอบดว้ยผูถ้ือใบส าคญัแสดงสทิธทิี่ยงัมไิด้ใช้สทิธิ
หรอืใชส้ทิธไิปแลว้บางสว่นและ/หรอืผูร้บัมอบฉนัทะซึง่ถอืใบส าคญัแสดงสทิธริวมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 25 ของ
จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธทิีย่งัมไิดใ้ชส้ทิธ ิจงึจะครบเป็นองคป์ระชุม ในกรณีทีไ่ม่ครบเป็นองคป์ระชุมใหถ้อืว่า
การประชุมเป็นอนัระงบัไป หากการประชุมผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธนิัน้เป็นการเรยีกโดยมตคิณะกรรมการบรษิทั
ให้นัดประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วนั แต่ไม่เกินกว่า 14 วันนับจากวนัก าหนดประชุมผู้ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธใินครัง้แรก และใหบ้รษิทัด าเนินการจดัสง่หนงัสอืเชญิประชมุไปยงัผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิุก
รายและตลาดหลกัทรพัยต์ามรายละเอยีดและวธิกีารทีร่ะบุไวข้า้งตน้ โดยเรื่องทีจ่ะพจิารณาและลงมตใินทีป่ระชุม
ครัง้ใหม่จะตอ้งเป็นเรื่องเดมิทีอ่าจพจิารณาไดโ้ดยชอบในการประชุมครัง้ก่อนเท่านัน้  ในการประชุมครัง้หลงันี้ไม่
บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชุม กล่าวคอื มผีูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธมิาประชุมเท่าใดถอืว่าเป็นองคป์ระชุม ทัง้นี้ 
ส าหรบัในกรณีทีผู่ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธเิป็นผูร้อ้งขอใหเ้รยีกประชุมจะไม่มกีารเรยีกประชุมใหม่ 

11.6 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว 45 นาที ยงัมผีู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธเิขา้ร่วม
ประชุมยงัไม่ครบเป็นองคป์ระชุมใหถ้อืว่าการประชุมเป็นอนัระงบัไป 

11.7 มตทิีป่ระชุมผู้ถอืใบส าคญัแสดงสทิธจิะต้องประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยของ
ใบส าคญัแสดงสทิธทิีย่งัมไิดใ้ชส้ทิธแิละ/หรอืใชส้ทิธไิปแลว้บางสว่น ณ ขณะนัน้ ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน 

11.8 มตใิด ๆ ซึง่ทีป่ระชุมผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธไิดล้งมตไิปแลว้นัน้ ใหถ้อืว่ามผีลผูกพนัผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิุก
ราย ไม่ว่าผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธนิัน้จะไดเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ยหรอืไม่กต็าม  

11.9 ภายหลงัจากบรษิทัไดด้ าเนินการจดัประชุมผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิบรษิทัจะแจง้มตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืใบส าคญั
แสดงสทิธใิหผู้ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิราบผ่านทางขา่วตลาดหลกัทรพัยโ์ดยเรว็ 

11.10 บรษิทัจะจดัท ารายงานการประชมุผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธภิายในระยะเวลาไมเ่กนิ 14 วนั นบัจากวนัประชุมผูถ้อื
ใบส าคญัแสดงสทิธโิดยใหป้ระธานทีป่ระชุมถอืใบส าคญัแสดงสทิธใินครัง้นัน้ ๆ เป็นผูล้งนามรบัรองรายงานการ
ประชุมและจดัเกบ็รายงานการประชุมไวท้ีส่ านกังานใหญ่ของบรษิทั ทัง้นี้ รายงานการประชุมดงักล่าวซึง่ลงนาม
โดยประธานทีป่ระชุมในแต่ละครัง้ใหถ้อืว่าถูกต้องและผูกพนัผูถ้ือใบส าคญัแสดงสทิธทิุกรายไม่ว่าจะได้เขา้ร่วม
ประชุมดว้ยหรอืไม่กต็าม และในกรณีทีผู่ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธริอ้งขอ บรษิทัจะจดัสง่รายงานการประชุมใหแ้ก่ผู้
ถือใบส าคญัแสดงสทิธิรายที่ร้องขอ โดยผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิดงักล่าวจะต้องเป็นผู้รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายที่
เกีย่วกบัการจดัสง่รายงานการประชุมนัน้ 

11.11 ในการประชุมผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ บรษิัทหรอืผู้ที่ได้รบัมอบหมายจากบริษัท และที่ปรกึษากฎหมายของ
บรษิทัมสีทิธทิีจ่ะเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธเิพื่อแสดงความคดิเหน็หรอืใหค้ าอธบิายในทีป่ระชุมผูถ้อื
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ 

11.12 บรษิทัจะเป็นผูช้ าระค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัการจดัประชุมผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิัง้หมด 
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11.13 บรษิทัจะแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ก าหนดสทิธติามมตทิีป่ระชุมผูถ้อืใบส าคญัแสดงสิทธนิับตัง้แต่วนัทีป่ระชุม เพื่อลงมติ
และบริษัทจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธิเป็นลายลักษณ์อักษรให้ส านักงาน ก.ล. ต. และตลาด
หลกัทรพัยท์ราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมินัน้ 

 
12. การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อก าหนดสิทธิและเง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสิทธิ 
12.1 การแก้ไขเพ่ิมเติมท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือไม่ท าให้สิทธิของผู้ถือใบส าคญัแสดง

สิทธิด้อยลง 
การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ก าหนดสทิธใินเรื่องทีเ่หน็ไดว้่าจะเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธโิดยชดัแจง้ หรอื

ในสว่นซึง่ไม่ท าใหส้ทิธขิองผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธดิอ้ยลงหรอืเพื่อใหเ้ป็นไปตามบทบญัญตัหิรอืหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดใน
กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รอืกฎหมายอื่นใดที่เกีย่วขอ้งหรอืกรณีการปรบัสทิธติามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 
4 ใหม้ผีลใชบ้งัคบั โดยไม่ตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากทีป่ระชุมผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
 
12.2 การแก้ไขเพ่ิมเติมท่ีเป็นสาระส าคญั 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสทิธินอกเหนือจากกรณีตามข้อ 12.1 ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทและ        
ทีป่ระชุมผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิ 
 
12.3 เง่ือนไขในการด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อก าหนดสิทธิ  

การแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดสทิธไิม่ว่ากรณีใด ๆ จะต้องไม่เป็นการขยายอายุใบส าคญัแสดงสทิธ ิหรอืการ
เปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธหิรอือตัราการใชส้ทิธ ิยกเวน้การปรบัสทิธติามเงื่อนไขการปรบัสทิธ ิทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 4 และ
ต้องไม่ขดัหรอืแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึ ขอ้ก าหนดตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 หรอื กฎเกณฑ์ใด ๆ ของส านักงาน ก.ล.ต. หรอืของตลาดหลกัทรพัย์ รวมทัง้ที่จะมี
เพิม่เตมิภายหลงัทีบ่รษิทัไดจ้ดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธใินครัง้นี้แลว้  
 
12.4 กระบวนการหรอืขัน้ตอนในการจะด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อก าหนดสิทธิ 
(1) บริษัทมีสทิธิเรียกประชุมผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิเพื่อขอมติใด ๆ โดยจดัประชุมตามวิธีการที่ก าหนดไว้ใน

ขอ้ก าหนดสทิธ ิซึง่มตทิีป่ระชุมผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธนิี้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของ
จ านวนหน่วยใบส าคญัแสดงสทิธทิีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง โดยใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย มสีทิธอิอก
เสยีง 1 เสยีง ทัง้นี้ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รบัมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัทจะเป็นประธานใน      
ทีป่ระชุม ซึง่มตโิดยชอบของทีป่ระชุมผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีเ่รยีกประชุมและด าเนินการประชุมใหม้ผีลบงัคบั
ใชแ้ละผกูพนัผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิุกรายไม่วา่จะเขา้ร่วมประชุมหรอืตอบรบัหนงัสอืแทนการเรยีกประชุมผูถ้อื
ใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืไม่กต็าม 

(2) ในการลงมตใิด ๆ บรษิทัอาจขอความเหน็ชอบจากผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธเิป็นหนงัสอืแทนการเรยีกประชุมผูถ้อื
ใบส าคญัแสดงสทิธเิพื่อลงมติใด ๆ ดงักล่าว โดยต้องได้รบัคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธทิี่มสีทิธอิอกเสยีง ทัง้นี้ มตดิงักล่าวมผีลบงัคบัใชแ้ละผูกพนัผูถ้ือใบส าคญั
แสดงสทิธิทุกราย ไม่ว่าจะเข้าร่วมประชุมหรือตอบรบัหนังสอืแทนการเรยีกประชุมผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ
หรอืไม่กต็าม 

 
























