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ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำทีข่องผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธ ิ

และ 

ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสำมัญ 

ของ 

บริษัท เอือ้วิทยำ จ ำกัด (มหำชน)  คร้ังที ่3 (UWC-W3) 
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ชื่อ ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญของบริษัท เอือ้วิทยา จ ากัด (มหาชน) 
ครัง้ที่ 3 (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ” หรือ UWC-W3) 

ประเภทและชนิดของใบส ำคัญแสดงสิทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัท ครัง้ที่ 3 (ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
UWC-W3) ชนิดระบุชื่อผูถื้อหุน้และเปล่ียนมือได ้โดยจะเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้เดิมที่มีชื่อปรากฎในทะเบียนรายชื่อผูถื้อหุน้ ในวนัที่ 10 พฤษภาคม 2564 
(Record Date) ที่มีการจองซือ้และช าระค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บรษิัทท่ีเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัท ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights 
Offering)  

วิธีกำรจัดสรร บรษิัทจะจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมที่มีสิทธิไดร้บัการจดัสรร
และเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนพรอ้มใบส าคัญแสดงสิทธิ UWC-W3 ที่มีชื่อ
ปรากฎในทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ในวันที่  10 พฤษภาคม 2564 (Record 
Date) ที่ใชสิ้ทธิจองซือ้และไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุที่ออกใหม่ที่ออก
และเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) และ
จองเกินสิทธิ (Oversubscribe) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับ
จดัสรรต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในกรณีที่มีเศษใหปั้ดทิง้ทัง้จ านวน 

ทั้งนี ้ภายหลังการค านวณสิทธิของผูถื้อหุน้ที่จะไดร้บัจัดสรรใบส าคญัแสดง
สิทธิ ในกรณีที่มีเศษใหปั้ดเศษทิง้ทัง้จ านวน ใบส าคญัแสดงสิทธิส่วนที่เหลือ
จากการจดัสรรทัง้หมด บรษิัทจะท าการยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือ
จ านวนดงักล่าว ซึ่งจะท าใหค้งเหลือใบส าคญัแสดงสิทธิในจ านวนเท่าที่จดัสรร
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดล้งตวั 

จ ำนวนทีอ่อก ไม่เกิน 13,162,525,880 หน่วย 
รำคำเสนอขำยต่อหน่วย หน่วยละ 0.00 บาท 
อัตรำกำรใช้สิทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิ UWC-W3  1 หน่วย  มีสิทธิซือ้หุน้สามญัของบริษัทได ้1 

หุน้ เวน้แต่กรณีมีการปรบัอตัราการใชสิ้ทธิตามเงื่อนไขการปรบัสิทธิในกรณีที่
มีเศษของหุน้หรือใบส าคญัแสดงสิทธิจากการค านวณ(หากมี)ใหปั้ดเศษนัน้ทิง้ 

รำคำกำรใช้สิทธิ 0.08 บาทต่อหุน้ เวน้แต่กรณีมีการปรบัราคาการใชสิ้ทธิตามเงื่อนไขการปรบั
สิทธิ 

วันทีอ่อกใบส ำคัญแสดงสิทธิ วนัท่ี 11 มิถนุายน 2564 
วันครบก ำหนดอำยุใบส ำคัญแสดงสิทธิ วนัท่ี 10 มิถนุายน 2566 
อำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ UWC-W3 ครัง้แรก (11 มิถุนายน 

2564 ถึง 10 มิถนุายน 2566) 
จ ำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับกำรใช้
สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

จ านวนหุน้สามัญที่จัดสรรไวเ้พื่อรองรบัการใชสิ้ทธิไม่เกิน 13,162,525,880 
หุน้(มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท) หรือเท่ากบัรอ้ยละ 50 ของจ านวนหุน้
สามญัที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัท หลงัจากที่ไดจ้ดัสรรหุน้สามญัเพิ่ม

ส่วนที ่1 - สำระส ำคัญของใบส ำคัญแสดงสทิธิและรำยละเอียดเกี่ยวกบัใบส ำคัญแสดงสทิธ ิ
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ทุนจ านวนไม่เกิน 13,162,525,880 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตาม
สดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) เรียบรอ้ยแลว้ 
วิธีการค านวณ 
จ านวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี ้ / 
จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัท 
= 13,162,525,880 / (13,162,525,880 + 13,162,525,880) x 100 
= รอ้ยละ 50 

ระยะเวลำกำรใช้สิทธิ วันก าหนดการใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่  30 กันยายน  2564 และวัน
ก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย คือ วนัท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 2 ปี นบั
จากวนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ (“วันใช้สิทธิคร้ังสุดท้ำย”) ซึ่งตรงกับวนัท่ี 
10 มิถนุายน 2566 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ UWC-W3 สามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ
ได ้ทุกๆ วนัท าการสดุทา้ยของทุกๆ ไตรมาสของแต่ละปีปฏิทิน (กล่าวคือ วนั
ท าการสดุทา้ยของเดือนมีนาคม มิถนุายน กนัยายน ธันวาคม) ตลอดอายขุอง
ใบส าคญัแสดงสิทธิ (“วันก ำหนดกำรใช้สิทธิ”)  

ดังนั้น หากวันใชสิ้ทธิ หรือ วันใชสิ้ทธิครัง้สุดท้ายตรงกับวันหยุดท าการของ
บรษิัทใหเ้ล่ือนวนัใชสิ้ทธิดงักล่าวเป็นวนัท าการก่อนหนา้วนัใชสิ้ทธิดงักล่าว 

ใบส าคญัแสดงสิทธิที่เหลือจากการใชสิ้ทธิหรือไม่ไดใ้ชสิ้ทธิในวนัใชสิ้ทธิใดๆ 
สามารถสะสมเพื่อน าไปใชสิ้ทธิไดใ้นวนัใชสิ้ทธิครัง้ต่อไป ตลอดอายใุบส าคญั
แสดงสิทธิ แต่หากครบก าหนดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิแลว้ ใบส าคัญ
แสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ถกูใชสิ้ทธิจะถกูยกเลิกและสิน้ผลไป 

ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้
สิทธิ 

ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ UWC-W3 ซึ่งประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซือ้หุ้นสามัญของ
บริษัท จะตอ้งแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดง
สิทธิ (“ความจ านงในการใชสิ้ทธิ”) ในระหว่างเวลา 9.00 ถึง 15.00 น. ภายใน
ระยะเวลา 5 วนัท าการ ก่อนวนัใชสิ้ทธิแต่ละครัง้ 

กรณีของวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ  UWC-W3 ซึ่ง
ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามัญของบริษัท จะตอ้งแจง้ความจ านงในการใช้
สิทธิซือ้หุน้สามญัภายในระยะเวลา 15 วนั ก่อนวนัใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย 

 ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดท าการของบริษัทให้เล่ือนวันใช้สิทธิ
ดงักล่าว เป็นวนัท าการสดุทา้ยก่อนหนา้วนัใชสิ้ทธิดงักล่าว 

กำรไม่สำมำรถยกเลิกกำรแจ้งควำมจ ำนง
ในกำรใช้สิทธิ 

เมื่อผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ UWC-W3 ไดแ้จง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซือ้หุน้
สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิแลว้ จะไม่สามารถยกเลิกการแจง้ความจ านง
ในการใชสิ้ทธิดงักล่าวได ้
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ตลำดรองของใบส ำคัญแสดงสิทธิ บรษิัทจะยื่นค าขอเพื่อน าใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ ต่อไป 

ตลำดรองของหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้
สิทธิแปลงสภำพ 

บริษัทจะน าหุน้สามญัที่เกิดจากการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดง
สิทธินีเ้ขา้จดทะเบียนเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย ์เอ็ม เอ 
ไอ  

เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับกำร
เปลี่ยนแปลงกำรใช้สิทธ ิ

บริษัทจะด าเนินการปรับราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิตาม
เงื่อนไขในการปรบัสิทธิ เมื่อมีเหตุการณใ์ดเหตุการณห์นึ่งตามที่ก าหนดไวใ้น
ข้อก าหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบส าคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มี
ลกัษณะตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 11 (4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขาย
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือเหตกุารณอ์ื่นใดในท านองเดียวกนั เช่น 
(ก) เมื่อมีการเปล่ียนแปลงมลูค่าที่ตราไวข้องหุน้ของบริษัท อันเป็นผลมา

จากการรวมหุน้หรือแบ่งแยกหุน้ 
(ข) เมื่อบรษิัทมีการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาต ่า 
(ค) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพในราคาต ่าหรือมีการเสนอ

ขายใบส าคญัแสดงสิทธิในราคาต ่า 
(ง) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางส่วนเป็นหุน้ที่ออกใหม่ใหแ้ก่ผู้

ถือหุน้ 
(จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอตัราที่ระบุไวใ้นขอ้ก าหนด

สิทธิ 
(ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ที่ท  าใหผ้ลประโยชน์

ตอบแทนใดๆ ที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะไดร้บัเมื่อมีการใชสิ้ทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิดอ้ยกว่าไปกว่าเดิม 

วัตถุประสงคข์องกำรออกใบส ำคัญแสดง
สิทธิ และประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับ
จำกกำรจัดสรรหุ้นเพิม่ทุนในคร้ังนี ้

บริษัทมีแผนที่จะน าเงินที่ไดร้บัจากการใชสิ้ทธิซือ้หุน้เพิ่มทุนดังกล่าว เพื่อใช้
เป็นเงินลงทุนในโครงการที่สรา้งผลก าไรใหแ้ก่บริษัท ใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียน
เพิ่มเติมในอนาคต และช าระคืนเงินกูย้ืมของบรษิัท 

ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจำกกำร
เพิ่มทุน 

ผูถื้อหุน้ของบรษิัทจะไดร้บัผลประโยชนเ์ก่ียวเนื่องจากการที่บรษิัทน าเงินทุนที่
ไดร้บัจากการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทตามใบส าคญัแสดงสิทธิ
ไปใชข้ยายธุรกิจหรือใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียน ซึ่งท าใหบ้ริษัทมีความสามารถ
ในการสรา้งรายไดแ้ละความสามารถในการท าก าไรเพิ่มขึน้ และผูถื้อหุน้ของ
บรษิัทจะไดร้บัผลประโยชนเ์ก่ียวเนื่องจากการท่ีบรษิัทมีรายไดแ้ละก าไรท่ีเพิ่ม
มากขึน้ในดา้นของเงินปันผลและราคาหุน้ของบรษิัท 
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1. ค ำจ ำกัดควำม 

เวน้แต่จะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่นค าและขอ้ความตา่งๆ ที่ใชอ้ยู่ในขอ้ก าหนดสิทธินีใ้หม้ีความหมาย ดงัต่อไปนี ้

"ขอ้ก าหนดสิทธิ" หมายถึงข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิและผู้ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิฉบบันี ้ซึ่งมีผลบงัคบัตัง้แต่วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิรวมทั้งที่มี
การแกไ้ขเพิ่มเติม (ถา้มี) 

"ใบส าคญัแสดงสิทธิ" หมายถึงใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอือ้วิทยา จ ากัด 
(มหาชน) ครัง้ที่ 3 (UWC-W3) ชนิดระบุชื่อผูถื้อและสามารถโอนเปล่ียนมือได ้หรือใบ
แทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ระบไุวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ 

"ใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ" หมายถึงเอกสารที่ออกโดยศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยเ์พื่อให ้แทน ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
"บริษัท" หรือ "ผู้ออกใบส าคัญ 
แสดงสิทธิ" 

หมายถึงบรษิัท เอือ้วิทยา จ ากดั (มหาชน) 

“ประกาศ ทจ.34/2551” หมายถึงประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาต
และการอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออก
ใหม่เพื่อรองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิ ฉบบัลงวนัท่ี 15 ธันวาคม 2551 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ข
เพิ่มเติม) 

"วนัท าการ" หมายถึงวนัท าการของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
"ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ" หมายถึงผูท้รงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิแต่ละหน่วยตามขอ้ 3.3 
"สมุดทะเบียนผู้ ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิ" หรือ"สมดุทะเบียน" 

หมายถึงสมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเก่ียวกับ
ใบส าคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่เก็บรกัษาโดยนายทะเบียน 

"สิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิ" 
 

หมายถึงสิทธิทัง้ปวงในใบส าคญัแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะสิทธิในการซือ้
หุ้นรองรับสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิและสิทธิในการไดร้บัค่าเสียหายในกรณีหุน้รองรบัไม่เพียงพอ 

"หุน้รองรบั" หมายถึ งหุ้นสามัญเพิ่ มทุนของบริษัท  เ อื ้อ วิ ทยา  จ ากัด  (มหาชน) จ านวน 
13,162,525,880 หุน้ ที่จดัสรรไวเ้พื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ รวมทัง้
หุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีจะออกเพิ่มเติมในกรณีมีการปรบัสิทธิภายใตข้อ้ก าหนดสิทธิ 

“หุน้” หมายถึงหุน้สามญัฯ ของบรษิัท เอือ้วิทยา จ ากดั (มหาชน) 
“ระยะเวลาการแจ้งความจ านง
ในการใชสิ้ทธิ” 

หมายถึงระยะเวลาที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงคจ์ะใชสิ้ทธิในการซือ้หุน้สามญั
เพิ่มทุนของบริษัท สามารถแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิได้
ตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 5.3 

"วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ" หมายถึงวนัท่ี 11 มิถนุายน 2564 
"วนัก าหนดการใชสิ้ทธิ" ใหม้ีความหมายตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 5.1 ของขอ้ก าหนดสิทธิ 
“ส านกังาน ก.ล.ต.”  หมายถึงส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
"นายทะเบียนใบส าคัญแสดง 
สิทธิ" หรือ “นายทะเบียน” 

หมายถึงบรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
เลขที่ 93 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

ส่วนที ่2 - ข้อก ำหนดสทิธทิั่วไป 
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 โทรศพัท ์02-009-9000 โทรสาร 02-009-9991 
และ/หรือ นิติบุคคลใดๆ ที่ไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิราย
ใหม่ที่รบัโอนสิทธิและหนา้ที่ของนายทะเบียนเก่ียวกับการเป็นนายทะเบียนใบส าคญั
แสดงสิทธินี ้

“ตลาดหลกัทรพัย”์ หมายถึงตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ 
"ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย"์ หมายถึงบรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
“ระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาด
หลกัทรพัย”์ 

หมายถึงระบบเปิดเผยสารสนเทศของบรษิัทจดทะเบียนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสข์องตลาด
หลกัทรพัย ์

2. รำยกำรทั่วไป 

ใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายตามประกาศ ทจ. 34/2551 

3. ใบส ำคัญแสดงสิทธิสมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิและผู้ทรงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

3.1. นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิมีหนา้ที่ที่จะตอ้งออกใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิทุกรายส าหรบั
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่ฝากไวก้ับศูนยร์บัฝากหลักทรัพย ์นายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิจะตอ้งระบุชื่อ“ศูนยร์บัฝาก
หลกัทรพัย”์ เป็นผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิแทนในสมดุทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ
จะออกใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามแบบท่ีนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิก าหนดใหแ้ก่ศูนย์
รบัฝากหลกัทรพัย ์

3.2. นายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิมีหนา้ที่ตามสัญญาแต่งตัง้นายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะตอ้งจัดท าและเก็บ
รกัษาสมดุทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไวจ้นกว่าใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดจะมีการใชสิ้ทธิซือ้หุน้รองรบัของบรษิัท
หรือจนกว่าครบก าหนดอายใุบส าคญัแสดงสิทธิ (แลว้แต่กรณี) 

3.3. ผูท้รงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิ 
3.3.1. ผูท้รงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิกรณีทั่วไป สิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิจะตกไดแ้ก่บุคคลหรือนิติบคุคลที่ปรากฏ

ชื่อเป็นเจ้าของใบส าคัญแสดงสิทธิในจ านวนดังกล่าวที่ระบุอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิใน
ขณะนั้นๆ หรือในวันก่อนวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิ (วันก่อนวันแรกที่ขึน้
เครื่องหมาย SP) เวน้แต่จะไดม้ีการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งสามารถใชย้นักับผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิไดต้าม
ขอ้ 4.1.1 เกิดขึน้แลว้ในวนัก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนที่เก่ียวขอ้งขา้งตน้ซึ่งสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิจะตกไดแ้ก่
ผูร้บัโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ 

3.3.2. ผูท้รงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิกรณีที่ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยเ์ป็นผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิแทน สิทธิในใบส าคญั
แสดงสิทธิจะตกไดแ้ก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่นายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิไดร้บัแจง้เป็นหนังสือจากศูนยร์บั
ฝากหลักทรัพยว์่าเป็นผู้ทรงสิทธิในใบส าคัญแสดงสิทธิในจ านวนตามที่ศูนยร์ับฝากหลักทรพัยไ์ดแ้จง้ต่อนาย
ทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยจ านวนดงักล่าวจะตอ้งไม่เกินกว่าจ านวนรวมของใบส าคญัแสดงสิทธิในชื่อของ
ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยท์ี่ระบุอยู่ในสมดุทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิในขณะนัน้ ๆ หรือในวนัก่อนวนัแรกของ
การปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ 

3.4. เมื่อศูนยร์บัฝากหลักทรพัยแ์จง้ต่อนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ นายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิมีหนา้ที่ที่จะตอ้ง
ออกใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูท้รงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิที่ฝากไวก้บัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์และลงทะเบียนให ้     ผู้
ทรงสิทธิในใบส าคัญแสดงสิทธิรายดังกล่าวเป็นผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิตาม
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จ านวนที่ไดร้บัแจง้จากศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ทัง้นีเ้มื่อไดม้ีการออกใบส าคญัแสดงสิทธิและลงทะเบียนดงักล่าวแลว้ นาย
ทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิจะแกไ้ขจ านวนรวมของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ลงทะเบียนในสมดุทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิไวใ้นชื่อของศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์โดยหกัจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไดแ้ยกไปลงทะเบียนไวใ้นชื่อของผูท้รงสิทธิ
ในใบส าคญัแสดงสิทธิออก ส่วนจ านวนรวมของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ปรากฏในใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญั
แสดงสิทธิที่ออกใหแ้ก่ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยน์ัน้ หากนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ไดท้  าการแกไ้ข (ไม่ว่าดว้ยเหตุ
ใดก็ตาม) ใหถื้อว่ามีจ านวนลดลงตามจ านวนของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไดแ้ยกไปออกใบส าคญัแสดงสิทธิและลงทะเบียน
ไวใ้นชื่อของผูท้รงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว 

4. กำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

4.1  การโอนใบส าคญัแสดงสิทธิที่มิไดฝ้ากไวก้บัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์หเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี ้

4.1.1 แบบการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้โอนและผู้รับโอนการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิจะสมบูรณเ์มื่อผูโ้อน
ใบส าคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นผูท้ี่สมุดทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิระบุชื่อเป็นเจา้ของใบส าคญัแสดงสิทธิใน
จ านวนที่จะท าการโอนหรือผูร้บัโอนคนสดุทา้ยโดยมกีารสลกัหลงัแสดงการโอนต่อเนื่องครบถว้นจากผูท้ี่ปรากฏชื่อ
ดงักล่าว (แลว้แต่กรณี) ไดส่้งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูร้บัโอนโดยลงลายมือชื่อสลกัหลงัแสดงการโอนใหไ้ว้
ดว้ย 

ผลการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้รบัโอนกับบริษัท การโอนใบส าคัญแสดงสิทธิจะใช้ยันกับบริษัทไดก้็
ต่อเมื่อนายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิไดร้บัค าขอลงทะเบียนการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิพรอ้มทั้งใบส าคญั
แสดงสิทธิที่ผู้รับโอนใบส าคัญแสดงสิทธิไดล้งลายมือชื่อเป็นผู้รับโอนในดา้นหลังของใบส าคัญแสดงสิทธินั้น
ครบถว้นแลว้ 

ผลของการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิระหว่างผูร้บัโอนกับบุคคลภายนอก การโอนใบส าคญัแสดงสิทธิจะใชย้นักับ
บุคคลภายนอกไดก้็ต่อเมื่อนายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิไดล้งทะเบียนการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิในสมดุ
ทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเรียบรอ้ยแลว้ 

4.1.2 การขอลงทะเบียนการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ จะตอ้งกระท า ณ ส านกังานใหญ่ของนายทะเบียนใบส าคญัแสดง
สิทธิในวนัและเวลาท าการของนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ และจะตอ้งท าตามแบบและวิธีการที่นายทะเบยีน
ใบส าคญัแสดงสิทธิก าหนด โดยผูข้อลงทะเบียนจะตอ้งส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิที่ลงลายมือชื่อครบถว้นตาม
หลกัเกณฑใ์นขอ้ 4.1.1 พรอ้มทัง้หลกัฐานอื่น ๆ ท่ียืนยนัถึงความถกูตอ้งและความสมบรูณข์องการโอนและการรบั
โอนใบส าคัญแสดงสิทธิตามที่นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิก าหนดใหแ้ก่นายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิ 
และให้นายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิออกใบรับค าขอลงทะเบียนการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ขอ
ลงทะเบียนนัน้ 

4.1.3 นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิจะลงทะเบียนการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิในสมดุทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิ พรอ้มทัง้รบัรองการโอนไวใ้นใบส าคญัแสดงสิทธิภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีนายทะเบียนใบส าคญัแสดง
สิทธิไดร้บัค าขอลงทะเบียนและเอกสารหลกัฐานที่เก่ียวขอ้งในกรณีที่ไม่ตอ้งออกใบส าคญัแสดงสิทธิใหใ้หม่ หรือ
ภายใน 15 วนัท าการนบัแต่วนัที่นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิไดร้บัค าขอลงทะเบียนและเอกสารหลกัฐานที่
เก่ียวขอ้งในกรณีที่ตอ้งออกใบส าคญัแสดงสิทธิใหใ้หม่ 
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4.1.4 นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิมีสิทธิปฏิเสธไม่รบัด าเนินการตามค าขอลงทะเบียนการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ 
หากนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิเห็นว่าการโอนใบส าคญัแสดงสิทธินัน้จะขดัต่อกฎหมายหรือขดัต่อขอ้จ ากัด
การโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ (ถา้มี) โดยนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิจะแจง้ใหผู้ข้อลงทะเบียนทราบภายใน 7 
วนัท าการนบัแต่วนัท่ีนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ ไดร้บัค าขอลงทะเบียนและเอกสารหลกัฐานที่เก่ียวขอ้ง 

4.2 ส าหรับการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับศูนยร์ับฝากหลักทรัพยใ์ห้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์     
ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์และหน่วยงานก ากบัดแูลอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 

5. วิธีกำรใช้สิทธิและเงือ่นไขกำรใช้สิทธิ 

5.1 วนัก าหนดการใชสิ้ทธิ 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิในการซือ้หุน้รองรบัของบรษิัทไดใ้นวนัท าการสดุทา้ยของ
ทกุๆ ไตรมาสของแต่ละปีปฏิทิน (กล่าวคือ วนัท าการสดุทา้ยของเดือน มีนาคม มิถนุายน กนัยายน ธันวาคม) ตลอดอายุ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ ("วันก ำหนดกำรใช้สิทธิ") ในกรณีที่วันใชสิ้ทธิดังกล่าวไม่ตรงกับวันท าการ ใหเ้ล่ือนวันใช้สิทธิ
ดงักล่าวเป็นวนัท าการสดุทา้ยก่อนหนา้วนัก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้ดงักล่าว 

วันก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้แรกตรงกับวันที่ 30 กันยำยน 2564 และวันก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้สุดทา้ยคือวนัที่ใบส าคญั
แสดงสิทธิมีอายคุรบ 2 ปี นบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกบัวนัท่ี 10 มิถุนำยน 2566 อย่างไรก็ตามหากวนั
ก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ยไม่ตรงกบัวนัท าการ ใหเ้ล่ือนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ยขึน้มาเป็นวนัท าการสดุทา้ย
ก่อนหนา้วนัก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ยเดิม 

ทัง้นี ้บรษิัทจะไม่เรียกใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิใชสิ้ทธินอกเหนือจากวนัก าหนดการใชสิ้ทธิที่ระบไุวข้า้งตน้ 

5.2 การใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ 

ในการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัท ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุตามใบส าคญั
แสดงสิทธิที่ตนถืออยู่ทัง้หมดหรือบางส่วนก็ได ้ส าหรบัใบส าคญัแสดงสิทธิที่เหลือและไม่ไดใ้ชสิ้ทธิภายในวนัก าหนดการ
ใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย บริษัทจะถือว่าผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวและให้
ถือว่าใบส าคญัแสดงสิทธินัน้ๆ สิน้สภาพโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ 

5.3 ระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ 

5.3.1 ระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัฯ แต่ละครัง้ (ยกเวน้การใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย) 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงคท์ี่จะใชสิ้ทธิในการซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทจะตอ้งแจง้ความจ านงใน
การใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ตามวิธีการและขัน้ตอนการใชสิ้ทธิตามขอ้ 5.4 (“ความ
จ านงในการใชสิ้ทธิ”) ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วนัท าการก่อนวนัก าหนดการใช้
สิทธิในแต่ละครัง้ (“ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ”) 

ทัง้นี ้บรษิัทจะไม่ปิดสมดุทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อก าหนดสิทธิของ
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิในการที่จะใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทและบริษัทจะแจง้ข่าวและรายละเอียด
เพิ่มเติมเก่ียวกบัก าหนดวนัใชสิ้ทธิ ระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ อตัราการใชสิ้ทธิ ราคาการใชสิ้ทธิ 
รายละเอียดบัญชีธนาคารเพื่อการจองซือ้และใชสิ้ทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ บุคคลที่บริษัทจะแต่งตัง้ใหเ้ป็น
ตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) และสถานที่ที่ใช้สิทธิ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาด
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หลกัทรพัย ์หรือระบบอื่นใดตามที่ตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด เพื่อแจง้ใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิทราบล่วงหนา้ไม่
นอ้ยกว่า 5 วนัท าการก่อนวนัเริ่มระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิแต่ละครัง้ 

5.3.2 ระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัฯครัง้สดุทา้ย 

ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิจะตอ้งแจง้ความจ านงตามวิธีการและขั้นตอนการใชสิ้ทธิตามขอ้ 5.4 ในระหว่างเวลา
9.00 น. ถึง 15.00 น. ภายในระยะเวลา 15 วนั ก่อนวนัก าหนดใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย (“ระยะเวลำกำรแจ้งควำม
จ ำนงในกำรใช้สิทธิคร้ังสุดท้ำย”) 

ทัง้นี ้บริษัทจะแจง้ข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัก าหนดวนัใชสิ้ทธิระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใช้
สิทธิครัง้สุดทา้ยอัตราการใชสิ้ทธิ ราคาการใชสิ้ทธิ รายละเอียดบัญชีธนาคารเพื่อการจองซือ้และใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ บุคคลที่บรษิัทจะแต่งตัง้ใหเ้ป็นตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ (ถา้มี) และสถานที่ที่
ใชสิ้ทธิผ่านระบบเผยแพรข่อ้มลูของตลาดหลกัทรพัย ์หรือระบบอื่นใดตามที่ตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด เพื่อแจง้ใหผู้้
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 5 วนัท าการก่อนวนัเริ่มระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใช้
สิทธิครัง้สดุทา้ย พรอ้มทัง้ส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ตามรายชื่อที่ปรากฏในสมดุทะเบียน
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้สดุทา้ย โดยบริษัทจะปิดสมดุ
ทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้สดุทา้ยเป็นเวลา 21 วนั ก่อนวนัก าหนด
ใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ยและตลาดหลกัทรพัยจ์ะท าการขึน้เครื่องหมายหา้มการซือ้ขายชั่วคราว (SP) เพื่อหา้มการซือ้
ขายใบส าคัญแสดงสิทธิ ล่วงหน้า 2 วันท าการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนในกรณีที่วันเริ่มปิดสมุดทะเบียนผูถื้อ
ใบส าคัญแสดงสิทธิเพื่อพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ใช่วนัท าการของตลาดหลักทรพัย ์ใหเ้ล่ือนวันเริ่มปิด
สมดุทะเบียนเป็นวนัท าการสดุทา้ยก่อนหนา้วนัเริ่มปิดสมดุทะเบียนเดิมดงักล่าว ทัง้นีใ้บส าคญัแสดงสิทธิจะพกั
การซือ้ขายจนถึงวนัก าหนดใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย 

5.4 วิธีการใชสิ้ทธิและขัน้ตอนการใชสิ้ทธิ 

5.4.1 ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถขอรบัใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนไดท้ี่บริษัทและ/หรือ 
ตัวแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ (ถา้มี) หรือดาวนโ์หลดจากเว็บไซตข์องบริษัท ที่ www.uwc.co.th โดย
สามารถแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนไดท้ี่บริษัทและ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการ
ใชสิ้ทธิ (ถา้มี) ตามระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิตามที่ระบใุนขอ้ 5.3 ขา้งตน้ 

ที่อยู่บรษิัท : 247 ถนนรม่เกลา้ แขวงแสนแสบ เขตมีนบรุี กรุงเทพฯ 10510 

โทรศพัท ์ : 02-543-9020-8  

ในกรณีที่ใบส าคญัแสดงสิทธิอยู่ในระบบใบหุน้ (Script) ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชใ้บส าคญัแสดงสิทธิ
เป็นหลกัฐานในการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิไดท้นัที 

ในกรณีที่ใบส าคญัแสดงสิทธิอยู่ในระบบไรใ้บหลกัทรพัย ์(Scripless) ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ตอ้งการใชสิ้ทธิ
ตอ้งแจง้ความจ านงและกรอกแบบค าขอเพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด ดงันี ้

• ในกรณีที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยข์องตนอยู่ในบญัชี “บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์
(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ตอ้งการใชสิ้ทธิตอ้งแจง้ความจ านงและกรอกแบบ
ค าขอเพื่อขอถอนใบส าคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์ก าหนดโดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ เป็น

http://www.uwc.co.th/
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นายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัย ์(Broker)ของตน และบริษัทหลกัทรพัยด์งักล่าวจะด าเนินการแจง้กบัศูนยร์บัฝาก
หลกัทรพัยเ์พื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิจากบญัชี “บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อ
ผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะด าเนินการออกใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้เป็นหลักฐาน
ประกอบการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ 

• ในกรณีที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิไม่มีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย ์โดยใบส าคัญแสดงสิทธิอยู่กับศูนยร์บัฝาก
หลกัทรพัยใ์น “บญัชีบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย”์ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ตอ้งการใชสิ้ทธิ ตอ้งแจง้ความจ านง
และกรอกแบบค าขอเพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรพัยก์ าหนด โดยยื่นต่อศูนยร์บัฝาก
หลกัทรพัยเ์พื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิจาก “บญัชีบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย”์ โดยศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะ
ด าเนินการออกใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของ
บรษิัท 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ทัง้ที่ถือเป็นใบส าคญัแสดงสิทธิและในระบบไรใ้บหลกัทรพัย์ (Scripless) ที่ประสงคจ์ะ
ใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ จะตอ้งปฏิบตัิตามเงื่อนไขการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิโดยตอ้งด าเนินการและส่ง
เอกสารแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิภายในระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ ดงันี ้
1) แบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ไดก้รอกข้อความถูกตอ้งชัดเจนและครบถ้วนทุก

รายการ พรอ้มลงนามโดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิและส่งใหแ้ก่บริษัท และ/หรือตวัแทนรบัแจง้ความจ านงใน
การใชสิ้ทธิ (ถา้มี) ในช่วงระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ 

2) ใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลักทรัพยก์ าหนด ซึ่งผูถื้อใบส าคัญ
แสดงสิทธิลงลายมือชื่อผูโ้อนดา้นหลงั ตามจ านวนที่ระบใุนแบบแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิ และหนงัสือมอบ
อ านาจใหผู้อ้ื่นมารบัใบส าคญัแสดงสิทธิฉบบัใหม่ ส าหรบัใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ (ถา้มี) และส่ง
ใหแ้ก่ บรษิัท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ (ถา้มี) 

3) ช าระเงินตามจ านวนที่ระบใุนใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน และส่งหลกัฐานการช าระเงิน
ใหแ้ก่บรษิัท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ (ถา้มี) โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ประสงค์
จะใชสิ้ทธิซือ้หุน้จะตอ้ง 
ก. โอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัย ์ธนำคำร กรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) ส ำนักงำนใหญ่สีลม 

บัญชี “บริษัท เอื้อวิทยำ จ ำกัด (มหำชน)” เลขที่บัญชี 101-5982992 โดยใหแ้นบหลกัฐานการโอน
เงินท่ีธนาคารออกใหพ้รอ้มระบชุื่อ-นามสกลุ และเบอรโ์ทรศพัทท์ี่สามารถติดต่อไวด้ว้ย หรือ 

ข. ช าระเป็นเช็คบคุคล แคชเชียรเ์ช็ค หรือ ดราฟต ์ที่สามารถเรียกเก็บไดใ้นเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วนั
ท าการนบัจากวนัที่แจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้ โดยเช็คบุคคลแคชเชียรเ์ช็ค หรือ ดราฟตต์อ้ง
ลงวนัที่ก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในครัง้นัน้ไม่นอ้ยกว่า 3 วนัท าการ และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บริษัท 
เอือ้วิทยา จ ากดั (มหาชน)” โดยใหร้ะบชุื่อ-นามสกลุ และเบอรโ์ทรศพัท ์ท่ีสามารถติดต่อไดไ้วด้า้นหลงัดว้ย 
หรือ 

ค. ช าระโดยวิธีการอื่นตามแต่ที่บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ (ถา้มี)จะเป็นผู้
ก าหนดและแจง้ใหท้ราบต่อไป 

ทัง้นีก้ารใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัฯดงักล่าวจะสมบูรณก์็ต่อเมื่อบรษิัทและ/หรือตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใช้
สิทธิ (ถา้มี) เรียกเก็บเงินดงักล่าวไดแ้ลว้เท่านัน้ หากบรษิัท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ 
(ถา้มี) เรียกเก็บเงินไม่ไดด้ว้ยเหตุผลใดๆ ที่มิไดเ้กิดจากความผิดของบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจง้ความ
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จ านงในการใชสิ้ทธิ (ถา้มี) บรษิัทจะถือว่าผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญั
เพิ่มทุนในครัง้นั้น โดยบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ (ถา้มี) จะจัดส่งใบส าคัญ
แสดงสิทธิพรอ้มกับเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือ ดราฟต ์ที่เรียกเก็บเงินไม่ไดค้ืนให้แก่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ
ภายใน 14 วนั นบัจากวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในครัง้นัน้ๆ แต่ทัง้นีไ้ม่ถือเป็นการตดัสิทธิที่ผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิจะใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุในครัง้ต่อไป เวน้แต่เป็นการใชสิ้ทธิในครัง้สดุทา้ย บรษิัทจะถือว่าใบส าคญั
แสดงสิทธินัน้ๆ สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิซึ่งบริษัทและ/หรือ ตัวแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ 
(ถา้มี) จะไม่รบัผิดชอบต่อดอกเบีย้และ/หรือค่าเสียหายอื่นใด ไม่ว่ากรณีใดๆ 

4) ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าอากรแสตมป์ หรือภาษีอื่นใด (ถา้มี) ตามบทบญัญัติแห่ง
ประมวลรษัฎากรหรือขอ้บงัคบัหรือกฎหมายต่างๆ ที่ใชบ้งัคบัในการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัฯ ตามใบส าคญัแสดง
สิทธิ 

5) หลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิ 
ก. บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : ส าเนาบัตรประชาชน หรือส าเนาบัตรขา้ราชการ หรือส าเนาบตัรพนกังาน

รฐัวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีมีการเปล่ียนชื่อ/ ชื่อสกุล ซึ่งท าใหช้ื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับใบส าคัญ
แสดงสิทธิ ใหแ้นบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการเช่น ใบแจง้เปล่ียนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นตน้) พรอ้มลง
ลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง (กรณีผูใ้ชสิ้ทธิเป็นผู้เยาวจ์ะตอ้งแนบหนงัสือยินยอมของบิดาหรือมารดา 
หรือผูป้กครอง(แลว้แต่กรณี) ส าเนาบตัรประชาชนของ บิดาหรือมารดาหรือผูป้กครอง และส าเนาทะเบียน
บา้นที่ผูเ้ยาวอ์าศยัอยู่พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 

ข. บุคคลธรรมดาต่างดา้ว : ส าเนาใบต่างดา้ว หรือส าเนาหนงัสือเดินทางพรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนา
ถกูตอ้ง 

ค. นิติบุคคลสัญชาติไทย : ส าเนาหนังสือรับรองบริษัทที่กระทรวงพาณิชยอ์อกให้ไม่เกิน 6เดือนก่อนวัน
ก าหนดการใชสิ้ทธิในครัง้นั้น ๆ พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูม้ีอ  านาจที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
หนงัสือรบัรองบรษิัทนัน้ และ เอกสารหลกัฐานของกรรมการผูม้ีอ  านาจลงลายมือชื่อตามก) หรือ ข) พรอ้ม
ลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

ง. นิติบุคคลต่างดา้ว : ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตัง้นิติบุคคล และ/หรือ หนังสือรับรองนิติบุคคล 
พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูม้ีอ  านาจ และเอกสารหลกัฐานของกรรมการผูม้ี
อ  านาจลงลายมือชื่อตามก) หรือ ข) พรอ้มลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกตอ้งและรับรองโดย Notary 
public ของประเทศที่ออกเอกสารนัน้ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในครัง้นัน้ๆ 

จ. คัสโตเดียน (Custodian) : ส าเนาเอกสารการจดทะเบียน พรอ้มหนังสือแต่งตัง้คัสโตเดียนและเอกสาร
หลกัฐานของผูม้ีอ  านาจลงลายมือชื่อตามก) หรือ ข) พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง และรบัรอง
โดย Notary public ของประเทศที่ออกเอกสารนัน้ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในครัง้นัน้ๆ 

ทัง้นี ้หากผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิตามที่กล่าวขา้งตน้ บรษิัท และ/หรือ 
ตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ (ถา้มี) ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ประสงคจ์ะ
ใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นัน้ๆ อย่างไรก็ตามบรษิัท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใช้
สิทธิ (ถา้มี) สามารถใชด้ลุพินิจในการพิจารณาใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ได้
ตามความเหมาะสม 
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5.4.2 จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ขอใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนจะตอ้งเป็นจ านวนเต็มเท่านัน้โดยอตัราการ
ใช้สิทธิเท่ากับใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญฯ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตาม
เงื่อนไขการปรบัสิทธิตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6 

5.4.3 จ านวนหุน้สามญัฯที่ออกใหเ้มื่อมีการใชสิ้ทธิจะค านวณโดยการน าจ านวนเงินในการใชสิ้ทธิซึ่งผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิไดช้ าระตามที่กล่าวขา้งตน้ หารดว้ยราคาการใชสิ้ทธิในขณะที่มีการใชสิ้ทธินัน้ โดยบริษัทจะออกหุน้สามญัฯ
เป็นจ านวนเต็ม ไม่เกินจ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิ คูณดว้ยอตัราการใชสิ้ทธิหากมีการปรบัราคาการใช้
สิทธิ และ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิแลว้ท าใหม้ีเศษเหลืออยู่จากการค านวณดงักล่าว บรษิัท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้
ความจ านงในการใชสิ้ทธิ (ถ้ามี) จะไม่น าเศษดังกล่าวมาคิดค านวณและจะช าระเงินที่ เหลือจากการใชสิ้ทธิ
ดังกล่าวเป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมเฉพาะคืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน   
14 วนั นบัจากวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้โดยไม่มีดอกเบีย้ไม่ว่าในกรณีใดๆ 

ในกรณีที่ตอ้งมีการเปล่ียนแปลงอตัราการใชสิ้ทธิตามเกณฑก์ารปรบัราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิ
ตามที่ระบใุนเงื่อนไขการปรบัสิทธิ และมีเศษของจ านวนหุน้สามญัฯ ที่จะไดร้บัจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิใหต้ดัเศษของหุน้ทิง้ 

5.4.4 ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิจะตอ้งใชสิ้ทธิในการซือ้หุน้สามัญฯ ไม่ต ่ากว่า100 หุน้สามัญฯ โดยจ านวนหน่วยของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญฯ จะต้องเป็นจ านวนเต็มเท่านั้นอย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ มีสิทธิในการซือ้หุน้ต ่ากว่า 100 หุน้สามญัฯ จะตอ้งใชสิ้ทธิในการซือ้หุน้สามญัฯ ในครัง้เดียว
ทัง้จ านวน ยกเวน้ในการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะสามารถใชสิ้ทธิในการซือ้หุน้สามญัฯ โดย
ไม่มีการก าหนดจ านวนหุน้สามญัฯ ขัน้ต ่า 

5.4.5 หากบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ (ถา้มี) ไดร้บัเอกสารแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ
ตามขอ้ 5.4.1 ไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง หรือจ านวนเงินที่บริษัทไดร้บัช าระไม่ครบตามจ านวนที่ระบุไวใ้นแบบ
แสดงความจ านงการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัฯ หรือบรษิัทตรวจสอบไดว้่าขอ้ความที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิกรอกลง
ในแบบแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัฯ นัน้ไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้งหรือติดอากรแสตมป์ (ถา้มี) ไม่
ครบถ้วนถูกตอ้งตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรข้อบังคับ หรือกฎหมายต่างๆ ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ
จะตอ้งท าการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภายในระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้ หากผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิไม่ท าการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภายในระยะเวลาดงักล่าวบรษิัทและ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใช้
สิทธิ(ถา้มี) จะถือว่าผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัฯในครัง้นัน้ๆ และบริษัท
และ/หรือตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ (ถา้มี) จะจดัส่งเงินท่ีไดร้บัโดยไม่มีดอกเบีย้และใบส าคญัแสดง
สิทธิคืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ภายใน 14 วนั นบัจากวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในครัง้นัน้ๆ ตามวิธีการและ
เงื่อนไขที่ก าหนดโดยบรษิัทและ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ (ถา้มี) 

ทัง้นี ้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัฯใหม่ไดใ้นวันก าหนดการใชสิ้ทธิ
ครัง้ต่อไป เวน้แต่การใชสิ้ทธิครัง้นัน้จะเป็นการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย ใหถื้อว่าใบส าคญัแสดงสิทธินัน้ๆ สิน้สภาพลง
โดยไม่มีการใชสิ้ทธิ บรษิัทจะไม่รบัผิดชอบต่อดอกเบีย้และ/หรือค่าเสียหายอื่นใด ไม่ว่ากรณีใดๆ 

5.4.6 ในกรณีที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิช าระเงินในการใชสิ้ทธิไม่ครบถว้น บรษิัท และ/หรือตวัแทนรบัแจง้ความจ านงใน
การใชสิ้ทธิ (ถา้มี) มีสิทธิที่จะด าเนินการประการใดประการหนึ่งดงัต่อไปนีต้ามที่ บริษัทและ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้
ความจ านงในการใชสิ้ทธิ (ถา้มี) จะเห็นสมควร 
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(ก) ใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิช าระเงินเพิ่มเติมตามจ านวนที่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิใหค้รบถว้นภายในระยะเวลา
การแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิในครัง้นั้น หากบริษัท และ/หรือตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ 
(ถา้มี) ไม่ไดร้บัเงินครบตามจ านวนในการใชสิ้ทธิภายในระยะเวลาดงักล่าวบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้
ความจ านงในการใชสิ้ทธิ (ถา้มี) จะถือว่าการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิในครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไม่มี
การใชสิ้ทธิหรือ 

(ข) ถือว่าจ านวนหุน้สามญัฯที่จองซือ้มีจ านวนเท่ากบัจ านวนเงินท่ีไดร้บัจากการใชสิ้ทธิตามราคาการใชสิ้ทธิใน
ขณะนัน้ หรือ 

(ค) ถือว่าการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิในครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ 

ทัง้นี ้ในการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย บริษัทจะด าเนินการตามขอ้ (ข) ขา้งตน้ และการกระท าใดๆของบริษัทและ/หรือ 
ตัวแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ (ถา้มี) ใหถื้อว่าเป็นที่สุดในกรณีตามขอ้ (ก) และ (ค) บริษัท และ/หรือ 
ตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะส่งเงินที่ไดร้ับไว้คืนเป็นเช็ค ระบุชื่อขีดคร่อมเฉพาะและ
ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิโดยจะถือว่าไม่มีการใชสิ้ทธิดงักล่าว โดยจะส่งคืนใหแ้ก่ผูถื้อ
ใบส าคัญแสดงสิทธิทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันก าหนดการใชสิ้ทธิในครัง้นัน้ ๆ โดยไม่มี
ดอกเบีย้ 

ในกรณีตามขอ้ (ข) บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ (ถา้มี) จะถือว่ามีการใชสิ้ทธิเพียง
บางส่วน และบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ(ถา้มี) จะส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิหรือ
ใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือคืนใหก้ับผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 14 วนั
นบัจากวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในครัง้นัน้ ๆ พรอ้มเงินส่วนท่ีเหลือ (ถา้มี) โดยไม่มีดอกเบีย้โดยช าระเป็นเช็ค ดราฟต์
ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือค าสั่งจ่ายเงินของธนาคาร ซึ่งขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะชื่อผูถื้อใบส าคญัสิทธิอย่างไรก็ดี
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่มีการใชสิ้ทธิดงักล่าว ยงัมีผลต่อไปจนถึงวนัก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย เวน้แต่เป็น
การใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย 

5.4.7 ในกรณีที่บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ (ถา้มี) ไม่สามารถคืนเงินส่วนที่ไม่ไดใ้ช้สิทธิ
ให้แก่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันครบก าหนดการใชสิ้ทธิในครัง้นั้น ๆ ผู้ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิจะไดร้บัดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี โดยค านวณจากเงินส่วนที่ไม่ไดใ้ชสิ้ทธินบัแต่วนัท่ี
พ้นก าหนด 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ไดร้ับเงินคืนอย่างไรก็ดี หากบริษัท และ/หรือ 
ตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ (ถา้มี) ไดท้ าการส่งเช็ค ดราฟต ์ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือค าสั่งจ่ายเงิน
ของธนาคาร ซึ่งขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะชื่อผูถื้อใบส าคญัสิทธิทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในหนังสือ
แสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิโดยถูกตอ้งแลว้ใหถื้อว่าผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดร้บัเงินคืนโดยชอบและผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกรอ้งดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป 

5.4.8 เมื่อผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน ไดป้ฏิบตัิตามเงื่อนไขการแจง้ความจ านง
การใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ กล่าวคือไดส่้งมอบทัง้ใบส าคญัแสดงสิทธิแบบแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิซือ้หุน้
สามัญฯ พรอ้มทั้งหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามขอ้ 5.4.1 และช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามัญฯถูกตอ้งและ
ครบถว้นสมบูรณผ์ูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะไม่สามารถเพิกถอนการใชสิ้ทธิไดเ้วน้แต่จะไดร้บัความยินยอมเป็น
หนงัสือจากบรษิัท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ (ถา้มี) 
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5.4.9 เมื่อพน้ก าหนดวนัก าหนดใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ยแลว้ แต่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิยงัมิไดป้ฏิบตัิตามเงื่อนไขของการใช้
สิทธิที่บรษิัท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ (ถา้มี) ก าหนดไวอ้ย่างครบถว้น ใหถื้อว่าใบส าคญั
แสดงสิทธินัน้ๆ สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิและผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะใชสิ้ทธิใดๆ ไม่ไดอ้ีก 

5.4.10 ในกรณีที่ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิส่งมอบใบส าคัญแสดงสิทธิเป็นจ านวนมากกว่าจ านวนที่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิ
บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ (ถา้มี) จะส่งใบส าคญัแสดงสิทธิใบใหม่โดยมีจ านวน
ของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ลดลงใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวหากใบส าคญัแสดงสิทธินัน้อยู่ในระบบใบ
หุน้ โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวันครบก าหนดการใชสิ้ทธินั้น ๆ และจะท าการยกเลิก
ใบส าคญัแสดงสิทธิใบเก่า 

5.4.11 บรษิัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทนุช าระแลว้ของบรษิัทต่อกระทรวงพาณิชยต์ามจ านวนหุน้สามญัฯที่ออก
ใหม่ส าหรบัการใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้ภายใน 14 วนั นบัตัง้แต่วนัท่ีบรษิัทไดร้บัช าระค่าหุน้ตามจ านวนที่มีการใชสิ้ทธิ
แต่ละครัง้และบริษัทจะด าเนินการใหน้ายทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษัทจดทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไดใ้ช้
สิทธินั้นเขา้เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ตามจ านวนหุน้สามญัที่ค  านวณไดจ้ากการใชสิ้ทธิใน
ครัง้นัน้ 

ทั้งนี ้บริษัทจะด าเนินการยื่นค าขอใหร้บัหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ เป็น
หลักทรพัยจ์ดทะเบียนเขา้ซือ้ขายในตลาดหลักทรัพยภ์ายใน 30 วันนับแต่วันก าหนดการใชสิ้ทธิแต่ละครัง้หุ้น
สามญัฯใหม่ที่ออกจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิจะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกับหุน้สามญัของบรษิัท
ที่ไดอ้อกไปก่อนหนา้แลว้ทกุประการ นบัตัง้แต่วนัท่ีมีการจดแจง้ชื่อของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือผูร้บัสิทธิแทน
เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทและจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแลว้จากการออกหุน้สามญัฯใหม่จากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ 

5.4.12 ในกรณีที่หุน้สามญัฯที่ส  ารองไวเ้พื่อรองรบัการใชสิ้ทธิไม่เพียงพอ บริษัทจะด าเนินการชดใชค้่าเสียหายที่เกิดขึน้
ใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใชสิ้ทธิไดต้ามขอ้ 7 อย่างไรก็ตามในกรณีที่ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ
เป็นบุคคลต่างดา้วหรือนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่สามารถใชสิ้ทธิไดเ้พราะถกูจ ากดัสิทธิตามสดัส่วนการถือหุน้ท่ี
ระบุในข้อบังคับของบริษัทบริษัทจะไม่ชดใช้ค่าเสียหายใหแ้ก่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใชสิ้ทธิได้
ถึงแมว้่าจะมีหุน้สามญัฯเพียงพอ 

5.4.13 นายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิ 

บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
93 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท ์: 02-009-9000 
โทรสาร: 02-009-9991 
Website :http://www.set.or.th/tsd 

นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิจะรบัผิดชอบการปิดสมดุทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ซึ่งในสมดุทะเบียนผู้
ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยชื่อเต็ม สัญชาติ และที่อยู่ของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิและ
รายละเอียดอื่นๆที่เก่ียวขอ้งตามที่ศูนยร์บัฝากหลักทรพัยก์ าหนด ในกรณีขอ้มูลไม่ตรงกันบริษัทจะถือว่าสมุด
ทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นขอ้มลูที่ถกูตอ้งผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิมีหนา้ที่ในการแจง้การเปล่ียนแปลง

http://www.set.or.th/tsd
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หรือขอ้ผิดในรายละเอียดในการลงบนัทึกในสมดุทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิและนายทะเบียนผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิจะเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขขอ้ผิดพลาดดงักล่าว 

5.4.14 วิธีการส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิ 
บริษัทจะด าเนินการส่งมอบใบส าคัญแสดงสิทธิใหแ้ก่บุคคลตามรายชื่อผูท้ี่ไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ
และบรษิัทจะด าเนินการออกและส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิ ตามรายละเอียดดงันี ้
1) กรณีที่ผูไ้ดร้บัการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิไม่มีบัญชีขายหลักทรพัยก์ับบริษัทหลักทรพัยห์รือศูนยร์บัฝาก

หลกัทรพัย ์

ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิตามจ านวนท่ีไดร้บัจดัสรรใหแ้ก่ผูท้ี่ไดร้บัการจดัสรรทาง
ไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบั ตามชื่อที่อยู่ที่ระบุในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ภายใน 15 วนัท าการ นบัแต่วนัท่ีออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ในกรณีนี ้ผูท้ี่ไดร้บัการจดัสรรจะไม่สามารถขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บัการจดัสรรใน
ครัง้นีใ้นตลาดหลักทรพัยไ์ดจ้นกว่าจะไดร้บัใบส าคัญแสดงสิทธิซึ่งอาจไดร้บัภายหลังจากที่ใบส าคญัแสดง
สิทธิของบรษิัทเริ่มซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย ์

2) กรณีที่ผูท้ี่ไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยก์บับรษิัทหลกัทรพัย ์

ศูนยร์ับฝากหลักทรพัยจ์ะน าใบส าคัญแสดงสิทธิฝากไวก้ับ “บริษัท ศูนยร์ับฝากหลักทรพัย(์ประเทศไทย) 
จ ากัด เพื่อผูฝ้าก” และศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่บริษัทนัน้ฝาก
หลกัทรพัยอ์ยู่ ในขณะเดียวกันบริษัทหลกัทรพัยน์ัน้ก็จะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ผูไ้ดร้บั
จดัสรรฝากไว ้และออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีไดร้บัการจดัสรรภายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนัท่ีออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ในกรณีนีผู้ท้ี่ไดร้บัการจดัสรรจะสามารถขายใบส าคญัแสดงสิทธิในตลาดหลกัทรพัยไ์ด้
ทนัทีที่ตลาดหลกัทรพัยอ์นุมตัิใหท้  าการซือ้ขายใบส าคญัแสดงสิทธิในตลาดหลกัทรพัยท์ัง้นี ้ชื่อของผูถื้อหุน้ที่
ไดร้ับการจัดสรรจะตอ้งตรงกับชื่อเจา้ของบัญชีซือ้ขายหลักทรัพยท์ี่ผู้ที่ไดร้ับการจัดสรรประสงคท์ี่จะฝาก
ใบส าคญัแสดงสิทธิไว ้มิฉะนัน้แลว้ บรษิัทขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการออกใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูท้ี่ไดร้บั
การจดัสรรตาม 1) แทน 

3) กรณีที่ผูไ้ดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยก์บัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยส์มาชิกเลขที่ 
600 

บรษิัทจะน าใบส าคญัแสดงสิทธิฝากไวท้ี่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยแ์ละศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะบนัทึกยอดบญัชี
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิตามจ านวนที่ไดร้บัการจดัสรรไวใ้นบัญชีของบญัชีผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชิกเลขที่ 
600 และออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูท้ี่ไดร้บัการจดัสรรภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดง
สิทธิ เมื่อผูถื้อหุน้ที่ไดร้บัการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิตอ้งการขายใบส าคัญแสดงสิทธิ ผูถื้อหุน้ดังกล่าว
จะตอ้งถอนใบส าคญัแสดงสิทธิออกจากบญัชีเลขที่ 600 ดงักล่าว โดยตอ้งติดต่อผ่านบริษัท หลกัทรพัยท์ั่วไป 
ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการด าเนินการตามที่ศูนยร์ับฝากหลักทรัพย ์และ/หรือ บริษัทหลักทรพัยน์ั้นๆ 
ก าหนด ดงันัน้ในกรณีนี ้ผูถื้อหุน้ที่ไดร้บัจดัสรรจะสามารถขายใบส าคญัแสดงสิทธิในตลาดหลกัทรพัยไ์ดท้นัที
ที่ตลาดหลกัทรพัยอ์นญุาตใหท้ าการซือ้ขายใบส าคญัแสดงสิทธิของบรษิัทไดใ้นตลาดหลกัทรพัย ์และผูถื้อหุน้
ที่ไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิไดด้  าเนินการถอนใบส าคญัแสดงสิทธิออกจากบญัชีเลขที่ 600 ดงักล่าว
แลว้ 
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5.4.15 การส่งมอบหุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ในการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัฯของบริษัทตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญั
แสดงสิทธิที่ใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัฯสามารถเลือกใหบ้รษิัทด าเนินการในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปนี ้
1) ในกรณีที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บัการจดัสรรหุน้ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้สามญัฯ โดยใหอ้อกใบหุน้ใน

นามของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตามจ านวนที่ใช้สิทธิแก่ผู้ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบั ตามชื่อ ที่อยู่ ท่ีระบุไวใ้นสมดุทะเบียนใบส าคญัแสดง
สิทธิ ภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัครบก าหนดการใชสิ้ทธิแต่ละครัง้ ในกรณีนี ้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ใช้
สิทธิซือ้หุน้สามญัฯจะไม่สามารถขายหุน้สามญัฯที่เกิดจากการใชสิ้ทธิในตลาดหลกัทรพัยไ์ดจ้นกว่าจะไดร้บั
ใบหุน้ ซึ่งอาจจะไดร้บัภายหลังจากที่หุน้สามัญฯที่เกิดจากการใชสิ้ทธิไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ท าการซือ้ขายใน
ตลาดหลกัทรพัย ์

2) ในกรณีที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บัการจดัสรรหุน้ไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้สามัญฯ แต่ประสงคจ์ะใช้
บรกิารของศนูยฝ์ากหลกัทรพัย ์โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิประสงคท์ี่จะฝากหุน้สามญัฯที่เกิดจากการใชสิ้ทธิ
ไวใ้นบัญชีของบริษัทหลักทรพัย ์ซึ่งผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซือ้ขายหลักทรพัยอ์ยู่ ในกรณีนี ้ศูนยร์บั
ฝากหลักทรัพยจ์ะด าเนินการน าหุ้นสามัญฯที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับ “บริษัทศูนย์ฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก“และศูนยร์บัฝากหลักทรพัยจ์ะบันทึกยอดบัญชีจ านวนหุน้สามัญฯที่บริษัท 
หลกัทรพัยน์ัน้ฝากหุน้สามญัฯอยู่ในขณะเดียวกนับรษิัทหลกัทรพัยน์ัน้ก็จะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุน้สามญัฯ
ที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัฯฝากไวแ้ละออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูใ้ชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัฯ
ภายใน 7วนัท าการนบัจากวนัครบก าหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้ ในกรณีนีผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บั
การจัดสรรหุน้สามญัฯ จะสามารถขายหุน้สามัญฯที่เกิดจากการใชสิ้ทธิในตลาดหลักทรพัยไ์ดท้ันทีที่ตลาด
หลกัทรพัยอ์นญุาตใหหุ้น้สามญัฯที่เกิดจากการใชสิ้ทธิท าการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยใน
กรณีที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญฯ เลือกให้บริษัทด าเนินการตามข้อ 2) ชื่อของผู้ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่ไดร้บัการจัดสรรหุน้จะตอ้งตรงกับชื่อเจา้ของบัญชีซือ้ขายหลักทรพัยท์ี่ผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญฯไว้ในบัญชีหลักทรัพยด์ังกล่าว มิฉะนั้นบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะ
ด าเนินการออกใบหุน้แก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บัการจดัสรรหุน้ตามขอ้ 1) แทน 

3) ในกรณีที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัฯไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ แต่ประสงคจ์ะใชบ้ริการ
ของศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิประสงคท์ี่จะฝากหุน้สามญัฯไวใ้นบญัชีของบริษัทผู้
ออกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี ้บริษัทจะด าเนินการน าหุน้สามญัฯที่เกิดจากการใชสิ้ทธิฝากไวก้ับ
ศูนยร์บัฝากหลักทรพัยแ์ละศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะบันทึกยอดบัญชีจ านวนหุน้สามญัฯตามจ านวนที่ผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิไดร้บัการจดัสรรไวใ้นบญัชีผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชิกเลขที่ 600 และออกหลกัฐานการฝาก 
ใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บัจากการจดัสรรหุน้ภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัครบก าหนดการใชสิ้ทธิ
ในแต่ละครัง้ เมื่อผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิที่ไดร้บัการจดัสรรหุน้ตอ้งการขายหุน้ ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิที่
ไดร้บัการจดัสรรหุน้ตอ้งถอนหุน้ออกจากบญัชี เลขที่ 600 ดงักล่าว โดยตอ้งติดต่อผ่านบรษิัทหลกัทรพัยท์ั่วไป 
ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการด าเนินงานตามที่ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์และ/หรือ บริษัทหลักทรพัยน์ั้นๆ 
ก าหนดดงันัน้ ในกรณีนี ้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บัการจดัสรรหุน้จะสามารถขายหุน้ท่ีไดร้บัการจดัสรรใน
ตลาดหลักทรัพยไ์ดท้ันทีที่ตลาดหลักทรัพยอ์นุญาตให้หุ้นของบริษัทท าการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลักแห่ง
ประเทศไทย และผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บัการจดัสรรหุน้ไดด้  าเนินการถอนหุน้ออกจากบญัชีเลขที่ 600 
ดงักล่าวแลว้ 
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6. เงือ่นไขกำรปรับสิทธ ิ

เพื่อรกัษาผลประโยชนต์อบแทนของผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิไม่ใหด้อ้ยไปกว่าเดิม บริษัทจะด าเนินการปรบัราคาการใช้สิทธิ
และ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิในการซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน ตลอดอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิเมื่อเกิดเหตุการณใ์ดเหตุการณห์น่ึง
ดงัต่อไปนี ้

6.1 เมื่อบริษัทมีการเปล่ียนแปลงมลูค่าที่ตราไวข้องหุน้ของบริษัท อนัเป็นผลมาจากการรวมหุน้ที่ออกแลว้ของบริษัทหรือการ
แบ่งแยกหุน้ที่ออกแลว้ของบริษัท โดยการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีนบัตัง้แต่
วนัที่มีการเปล่ียนแปลงมลูค่าหุน้ที่ตราไวข้องบริษัท ตามที่ประกาศผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มลูส่ืออิเลคทรอนิคสข์องตลาด
หลกัทรพัย ์

1) ราคาการใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

Price 1 = Price 0 x Par 1 

  
Par 0 

2) อตัราการใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

Ratio 1 = Ratio 0 x Par 0 

  
Par 1 

โดยที่ Price 1 คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง  

 
Price 0 คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง  

 
Ratio 1 คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง  

 
Ratio 0 คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง  

 
Par 1 คือ มลูค่าที่ตราไวข้องหุน้สามญัฯหลงัการเปล่ียนแปลง 

 Par 0 คือ มลูค่าที่ตราไวข้องหุน้สามญัฯก่อนการเปล่ียนแปลง 

6.2 เมื่อบริษัทเสนอขายหุน้สามญัฯออกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering)และ/หรือประชาชน
ทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจ ากัด โดย “ราคาสทุธิต่อหุน้ของหุน้สามญัฯที่ออกใหม่” ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของ “ราคาตลาด
ต่อหุน้ของหุน้สามญัของบรษิัท” ซึ่งการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีนบัตัง้แต่วนั
แรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามัญฯจะไม่ไดร้บัสิทธิในการซือ้หุน้สามัญฯที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรพัยข์ึน้เครื่องหมายXR) 
ส าหรบักรณีที่เป็นการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Rights Offering) และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหุน้สามญัที่ออก
ใหม่ใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือบคุคลในวงจ ากดั (แลว้แต่กรณี) ในการนี ้

"ราคาสุทธิต่อหุน้ของหุน้สามัญฯที่ออกใหม่" ค านวณไดจ้ากจ านวนเงินทั้งหมดที่บริษัทจะไดร้บัจากการเสนอขายหุ้น
สามัญฯ หักดว้ยค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จากการเสนอขายหลักทรพัยท์ี่ออกนั้น (ถา้มี) หารดว้ยจ านวนหุน้สามญัที่ออกใหม่
ทัง้หมด 

อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหม่พรอ้มกันมากกว่า 1 ราคาการเสนอขายภายใตเ้งื่อนไขที่จะตอ้งซือ้หุน้
ดงักล่าวดว้ยกนั ใหน้ าราคาเสนอขายทุกราคามาค านวณราคาสทุธิต่อหุน้ของหุน้สามญัที่ออกใหม่แต่ในกรณีที่การเสนอ
ขายดงักล่าวไม่อยู่ภายในเงื่อนไขที่ตอ้งซือ้ดว้ยกนั ใหน้ าเฉพาะราคาเสนอขายที่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของ "ราคาตลาดต่อหุน้
ของหุน้สามญัของบรษิัท" มาค านวณการเปล่ียนแปลงเท่านัน้ 
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"ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบริษัท" ไดก้ าหนดไว้เท่ากับมลูค่าการซือ้ขายหุน้สามญัของบริษัททัง้หมดหารดว้ย
จ านวนหุน้สามญัของบริษัทที่มีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรพัยใ์นระหว่างระยะเวลา 15 วนัท าการติดต่อกันก่อน
วนัท่ีใชใ้นการค านวณ 

“วนัที่ใชใ้นการค านวณ” หมายถึงวนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สามญัฯจะไม่ไดร้บัสิทธิในการซือ้หุน้สามญัที่ออกใหม่ (วนัแรกที่ตลาด
หลกัทรพัยข์ึน้เครื่องหมาย XR) ส าหรบักรณีที่เป็นการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Rights Offering) และ/หรือวนัแรกของ
การเสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหม่ส าหรบักรณีที่เป็นการเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีที่เป็นการเสนอ
ขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัแลว้แต่กรณี 

ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามัญของบริษัท” เนื่องจากหุน้สามัญไม่มีการซือ้ขายในช่วงเวลา
ดงักล่าว บรษิัทจะด าเนินการก าหนดราคายตุิธรรมของหุน้สามญัของบรษิัทเพื่อใชใ้นการค านวณแทน 

“ราคายตุิธรรม” หมายถึงราคาที่ประเมินโดยที่ปรกึษาทางการเงินท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบ 

1) ราคาการใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

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

  
MP x (A + B) 

2) อตัราการใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสตูรค านวณดงันี ้

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

  
(A x MP) + BX 

โดยที่ Price 1 คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง    

 
Price 0 คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง    

 
Ratio 1 คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง    

 
Ratio 0 คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง    

 
MP คือ ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบรษิัท     

A คือ จ านวนหุน้สามญัที่ไดเ้รียกช าระเต็มมลูค่าแลว้ณวนัก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุ้น
เพื่อสิทธิในการซือ้หุน้สามญัที่ออกใหม่กรณีการเสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม
และ/หรือวันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่กรณีการเสนอหุ้น
สามญัใหแ้ก่ประชาชนทั่วไปและ/หรือกรณีเสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั 
แลว้แต่กรณี  

B คือ จ านวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือเสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัแลว้แต่กรณี 

 
BX คือ จ านวนเงินที่จะไดร้บัทัง้สิน้หลงัหกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จากการออกหลกัทรพัยน์ัน้ (ถา้

มี)ทั้งจากการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือเสนอขายประชาชนทั่วไป และ/
หรือเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั 

6.3 เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรพัยอ์อกใหม่ใด ๆ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือเสนอขายประชาชนทั่วไปและ/หรือบุคคลใน
วงจ ากดัโดยที่หลกัทรพัยน์ัน้มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปล่ียนเป็นหุน้สามญัไดห้รือใหสิ้ทธิในการซือ้หุน้สามญั(“หลกัทรพัย์
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ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ”) เช่น หุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญั โดยที่ “ราคาสทุธิต่อหุน้
ของหุน้สามญัที่จะออกใหม่เพื่อรองรบัสิทธิ” ดงักล่าวต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของ“ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบรษิัท” 

การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิ และอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สามญัจะไม่ไดร้บัสิทธิใน
การซือ้หลักทรพัยอ์อกใหม่ใด ๆ ที่มีสิทธิแปลงสภาพ / เปล่ียนเป็นหุน้สามญัหรือใหสิ้ทธิในการซือ้หุน้สามญั (วันแรกที่
ตลาดหลกัทรพัยข์ึน้เครื่องหมาย XW) ส าหรบักรณีที่เป็นการเสนอขายใหก้ับผูถื้อหุน้เดิม (Rights Offering) และ/หรือ วนั
แรกของการเสนอขายหลกัทรพัยอ์อกใหม่ใด ๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุน้สามญัไดห้รือใหสิ้ทธิในการซือ้หุน้
สามญั กรณีเสนอขายใหก้บัประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (แลว้แต่กรณี) 

“ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” ค านวณไดจ้ากจ านวนเงินที่บริษัทจะไดร้ับจากการขาย
หลกัทรพัยท์ี่ใหสิ้ทธิที่จะแปลงสภาพ / เปล่ียนเป็นหุน้สามญั หรือใหสิ้ทธิในการซือ้หุน้สามญั หกัดว้ยค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้
จากการออกหลกัทรพัยน์ั้น (ถา้มี) รวมกับเงินที่จะไดร้บัจากการแปลงสภาพ / เปล่ียนเป็นหุน้สามญั หรือใชสิ้ทธิซือ้หุน้
สามญันัน้ หารดว้ยจ านวนหุน้ทัง้สิน้ท่ีตอ้งออกใหม่เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธินัน้ 

อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหม่พรอ้มกันมากกว่า1ราคาการเสนอขายภายใตเ้งื่อนไขที่จะตอ้งซือ้หุน้
ดงักล่าวดว้ยกนั ใหน้ าราคาเสนอขายทุกราคามาค านวณราคาสทุธิต่อหุน้ของหุน้สามญัที่ออกใหม่แต่ในกรณีที่การเสนอ
ขายดงักล่าวไม่อยู่ภายในเงื่อนไขที่ตอ้งซือ้ดว้ยกนั ใหน้ าเฉพาะราคาเสนอขายที่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของ "ราคาตลาดต่อหุน้
ของหุน้สามญัของบรษิัท" มาค านวณการเปล่ียนแปลงเท่านัน้ 

"ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบรษิัท" มีความหมายเช่นเดียวกบัรายละเอียดในขอ้ 6.2 ขา้งตน้ 

“วันที่ใชใ้นการค านวณ” หมายถึงวนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สามัญจะไม่ไดร้บัสิทธิในการซือ้หลักทรพัยท์ี่ออกใหม่ใดๆ ที่ใหสิ้ทธิ
แปลงสภาพ / เปล่ียนเป็นหุน้สามญั หรือใหสิ้ทธิในการซือ้หุน้สามญั ส าหรบักรณีที่เป็นการเสนอขายหลกัทรพัยด์งักล่าว
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Rights Offering) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหลกัทรพัยท์ี่ออกใหมใ่ด ๆ ท่ีใหสิ้ทธิแปลงสภาพ / 
เปล่ียนเป็นหุน้สามญัได ้หรือใหสิ้ทธิในการซือ้หุน้สามญัส าหรบักรณีที่เป็นการเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ
กรณีที่เป็นการเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี 

1) ราคาการใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

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

  
MP x (A + B) 

2) อตัราการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

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

  
(A x MP) + BX 

โดยที่ Price 1 คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง    

 
Price 0 คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง    

 
Ratio 1 คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง    

 
Ratio 0 คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง    

 
MP คือ ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบรษิัท    
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A คือ จ านวนหุน้สามญัที่ไดเ้รียกช าระเต็มมลูค่าแลว้ณวนัก่อนปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้เพื่อ
สิทธิในการซือ้หลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปล่ียนเป็นหุน้สามัญ
ไดห้รือใหสิ้ทธิในการซือ้หุน้สามญักรณีเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือวนัก่อน
วนัแรกของการเสนอขายหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปล่ียนเป็น
หุน้สามญัไดห้รือใหสิ้ทธิในการซือ้หุน้สามญักรณีเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/
หรือกรณีเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัแลว้แต่กรณี 

 
B คือ จ านวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิของหลักทรัพยใ์ดๆที่มีสิทธิที่จะ

แปลงสภาพ /เปล่ียนเป็นหุน้สามญัไดห้รือใหสิ้ทธิในการซือ้หุน้สามญัตามที่เสนอขาย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมและ/หรือเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/ หรือ เสนอขายใหแ้ก่
บคุคลในวงจ ากดั  

BX คือ จ านวนเงินท่ีจะไดร้บัทัง้สิน้หลงัหกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จากการออกหลกัทรพัยใ์ด ๆที่ให้
สิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปล่ียนเป็นหุน้สามญัไดห้รือใหสิ้ทธิในการซือ้หุน้สามญัส าหรบั
การเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือเสนอขายประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอ
ขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัดรวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ /
เปล่ียนเป็นหุน้สามญัไดห้รือใหสิ้ทธิในการซือ้หุน้สามญั 

6.4 เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางส่วนเป็นหุน้สามญัที่ออกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัท ซึ่งการเปล่ียนแปลงราคา
การใชสิ้ทธิ และอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สามญัจะไม่มีสิทธิรบัหุน้ปันผล (วนัแรกที่ตลาด
หลกัทรพัยข์ึน้เครื่องหมาย XD) 

1)  ราคาการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

Price 1 = Price 0 x A 

  
( A+B ) 

2) อตัราการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

Ratio 1 = Ratio 0 x ( A+B ) 

  
A 

โดยที่ Price 1 คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง    

 
Price 0 คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง    

 
Ratio 1 คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง    

 
Ratio 0 คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง    

 

A คือ จ านวนหุน้สามญัที่ไดเ้รียกช าระเต็มมลูค่าแลว้ ณ วนัก่อนปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้
เพื่อสิทธิในการรบัหุน้ปันผล 

 
B คือ จ านวนหุน้สามญัที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุน้สามญัปันผล 

6.5 เมื่อบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอตัรารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท (ที่ไดม้ีการ
ตรวจสอบแลว้) หลังจากหักขาดทุนสะสม ส ารองตามกฎหมาย ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยและภาษีเงินไดจ้ากผลการ
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ด าเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ในระหว่างอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและ
อตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สามญัจะไม่มีสิทธิรบัเงินปันผล (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรพัยข์ึน้
เครื่องหมาย XD)  

ทัง้นี ้อตัราการจ่ายเงินปันผลขา้งตน้พิจารณาจากนโยบายปันผลของบรษิัท ภายหลงัจากการหกัภาษีเงนิไดน้ิติบคุคลและ
การจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย 

อตัรารอ้ยละของเงินปันผลที่จ่ายใหก้ับผูถื้อหุน้ ค านวณโดยน าเงินปันผลที่จ่ายออกจริงจากผลการด าเนินงาน ในแต่ละ
รอบระยะบัญชีหารดว้ยก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท (ที่ไดม้ีการตรวจสอบแลว้) หลังจากหักขาดทุนสะสม
ส ารองตามกฎหมาย หักส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและภาษีเงินไดข้องผลการด าเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีปี
เดียวกนั โดยที่เงินปันผลที่จ่ายออกจรงิดงักล่าวใหร้วมถึงเงินปันผลที่จ่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบบญัชีดงักล่าวดว้ย 

"ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบรษิัท" มีความหมายเช่นเดียวกบัรายละเอียดในขอ้ 6.2 ขา้งตน้ 

“วันที่ใชใ้นการค านวณ” หมายถึงวันแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามัญจะไม่ไดร้บัสิทธิในเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรพัยข์ึน้
เครื่องหมาย XD) 

1) ราคาการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

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

  
MP 

2) อตัราการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

Ratio 1 = Ratio 0 x MP  

  
 [ MP - ( D - R ) ] 

โดยที่ Price 1 คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

 Price 0 คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

 Ratio 1 คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

 Ratio 0 คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

 MP คือ ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัฯของบรษิัท 

 D คือ เงินปันผลต่อหุน้ท่ีจ่ายจรงิแก่ผูถื้อหุน้  
R คือ เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายในอัตรารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมของ

บรษิัท (ที่ไดม้ีการตรวจสอบแลว้)หลงัจากหกัขาดทนุสะสมและส ารองตามกฎหมาย
หารดว้ยจ านวนหุน้ทัง้หมดที่มีสิทธิไดร้บัเงินปันผล 

6.6 ในกรณีที่มีเหตุการณอ์ื่นอันท าให้ผลตอบแทนใด ๆ ที่ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและประโยชน์อันพึงไดซ้ึ่งเป็น
เหตุการณ์ที่ไม่ได้ก าหนดอยู่ในข้อ 6.1 ถึงข้อ 6.5 ดังกล่าวข้างต้น ให้เป็นดุลยพินิจของบริษัทว่าจะมีการพิจารณา
เปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิ (และ/หรือปรบัจ านวนหน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิแทนอตัราการ
ใชสิ้ทธิ) ใหม่อย่างเป็นธรรมโดยไม่ท าใหสิ้ทธิของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิดอ้ยไปกว่าเดิมโดยใหถื้อว่าผลการพิจารณานัน้
เป็นที่สุด และใหบ้ริษัทแจง้ใหส้ านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรพัย ์และนายทะเบียนของใบส าคัญแสดงสิทธิทราบถึง
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รายละเอียดดงักล่าวทนัทีที่มีเหตุใหต้อ้งด าเนินการเปล่ียนแปลงสิทธิดงักล่าว หรือก่อนวนัที่ราคาใชสิ้ทธิใหม่และอัตรา
การใชสิ้ทธิ มีผลบงัคบัใช ้

6.7 การค านวณการเปล่ียนราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิตามขอ้ 6.1 ถึงขอ้ 6.6 เป็นอิสระต่อกันและจะค านวณการ
เปล่ียนแปลงตามล าดบัเหตุการณก์่อนหลงั ในกรณีที่มีเหตุการณต์่างๆ จะเกิดขึน้พรอ้มกันใหค้  านวณการเปล่ียนแปลง
เรียงล าดับดังนี ้ คือ ข้อ 6.1 ข้อ 6.5 ข้อ 6.4 ข้อ 6.2 ข้อ 6.3 และข้อ 6.6 โดยในแต่ละล าดับครั้งที่มีการค านวณการ
เปล่ียนแปลงใหค้งสภาพของราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิเป็นทศนิยม 5 ต าแหน่ง 

6.8 การค านวณการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิ และอตัราการใชสิ้ทธิตามขอ้ 6.1 ถึงขอ้ 6.6 จะไม่มีการเปล่ียนแปลงซึ่งท า
ใหร้าคาการใชสิ้ทธิใหม่สงูขึน้ และ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิลดลง เวน้แต่กรณีการรวมหุน้ส าหรบัการค านวณจ านวนเงินจาก
การใชสิ้ทธิจะค านวณจากราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลังการเปล่ียนแปลง (ทศนิยม 5 ต าแหน่ง) คูณกับจ านวนหุน้สามัญ 
(จ านวนหุน้สามญัค านวณไดจ้ากอตัราการใชสิ้ทธิใหม่ คูณ กับจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่แสดงความจ านงการใชสิ้ทธิ 
เมื่อค านวณไดจ้ านวนหุน้ออกมาเป็นเศษหุน้ใหต้ัดเศษของหุน้นั้นทิง้) ในกรณีจ านวนเงินที่ค  านวณได้จากการใชสิ้ทธิมี
เศษของบาทใหต้ดัเศษของบาททิง้ 

ทัง้นี ้ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิจนเป็นผลท าให้ราคาการใชสิ้ทธิใหม่ที่ค  านวณตามสตูรมีราคาต ่ากว่า
มลูค่าที่ตราไวข้องหุน้สามญั (Par Value) ของบรษิัทนัน้ บรษิัทขอสงวนสิทธิที่จะปรบัราคาการใชสิ้ทธิใหม่เพียงเท่ากบัมลู
ค่าที่ตราไวข้องหุน้สามญัเท่านัน้ ส าหรบัอัตราการใชสิ้ทธิใหม่ใหใ้ชอ้ตัราการใชสิ้ทธิที่ค  านวณไดต้ามขอ้ 6.1 ถึงขอ้ 6.6 
เช่นเดิม 

6.9 บริษัทอาจท าการปรบัราคาการใชสิ้ทธิควบคู่กับการออกใบส าคญัแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรบัอัตราการใชสิ้ทธิก็ได ้
ทัง้นี ้หากบริษัทตอ้งออกหุน้รองรบัเพิ่มเติม บริษัทตอ้งยื่นมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ที่อนุมตัิใหอ้อกหุน้รองรบัการปรบัสิทธินัน้
อย่างเพียงพอต่อส านกังาน ก.ล.ต. ก่อนการปรบัสิทธิ จึงจะถือว่าบรษิัทไดร้บัอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้รองรบั 

6.10 การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรือ อัตราการใชสิ้ทธิตามขอ้ 6.1 ถึงขอ้ 6.6 และ/หรือ การออกใบส าคญัแสดง
สิทธิใหม่ทดแทนการปรบัอัตราการใชสิ้ทธิตามขอ้ 6.9 บริษัทจะด าเนินการแจง้รายละเอียดเก่ียวกับการปรบัอัตราและ
ราคาการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิทันทีหรือก่อน 9.00 น. ของวันที่อัตราหรือราคาใชสิ้ทธิแปลงสภาพมีผลบงัคบั 
ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลักทรพัย ์หรือระบบอื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพยก์ าหนด และแจง้ต่อส านักงาน 
ก.ล.ต.ภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่การปรบัสิทธิมีผลบงัคบัใชแ้ละจดัส่งขอ้ก าหนดสิทธิที่แกไ้ขเพิ่มเติมใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีไดร้บัการรอ้งขอเป็นหนงัสือจากผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิและจะจดัใหม้ีการเก็บรกัษา
ส าเนาขอ้ก าหนดสิทธิที่แกไ้ขเพิ่มเติม ณ ส านักงานใหญ่ของบริษัท และ/หรือ ส านักงานใหญ่ของตวัแทนรบัแจง้ความ
จ านงในการใชสิ้ทธิ (ถา้มี) เพื่อใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถขอตรวจสอบส าเนาขอ้ก าหนดสิทธิที่แกไ้ขเพิ่มเติมได้
ในวนัและเวลาท าการของสถานที่ที่ดงักล่าว 

6.11 บริษัทจะไม่ขยายอายุใบส าคญัแสดงสิทธิ ไม่แกไ้ขเปล่ียนแปลงราคาและอตัราใชสิ้ทธิ เวน้แต่จะเป็นกรณีที่ก าหนดไวใ้น
ขอ้ 6.1 ถึง 6.6 

7. ค่ำเสียหำยกรณีทีบ่ริษัทไม่สำมำรถจัดให้มีหุ้นรองรับกำรใช้สิทธิ 

บรษิัทจะชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ตามรายละเอียดดงันี ้

7.1 บริษัทจะชดใชค้่าเสียหายใหเ้ฉพาะผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิที่มาแจง้ความจ านงที่จะใช้
สิทธิในวนัก าหนดการใชสิ้ทธิแต่ละครัง้และบรษิัทไม่สามารถจดัใหม้ีหุน้สามญัฯเพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดง
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สิทธิไดอ้ย่างครบถว้น โดยค่าเสียหายที่บริษัทจะชดใชใ้หแ้ก่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิดงักล่าวสามารถค านวณไดต้ามที่
ก าหนดในขอ้ 7.3 ยกเวน้กรณีที่บรษิัทไม่สามารถออกหุน้สามญัฯใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดเ้นื่องจากขอ้จ ากดัเรื่อง
สัดส่วนการถือหุ้นของคนที่มิไดม้ีสัญชาติไทยตามที่ระบุไว้ในข้อ 12 ข้างล่างนี ้ในกรณีนีบ้ริษัทไม่มีหน้าที่ตอ้งชดใช้
ค่าเสียหายใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 

7.2 การชดใชค้่าเสียหายตามขอ้ 7.1 บริษัทจะช าระให้เป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะและจะจัดส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรบัภายใน 14 วนั นบัจากวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้ที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิมาแจง้ความจ านง
ที่จะใชสิ้ทธิในกรณีที่บรษิัทไม่สามารถคืนเงินค่าเสียหายใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดภ้ายในระยะเวลาดงักล่าว ผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิจะไดร้บัดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี โดยค านวณนบัแต่วนัที่พน้ก าหนด 14 วนัดงักล่าวจนถึง
วนัท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดร้บัคืนเงินค่าเสียหาย 

อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากบริษัทไดท้ าการส่งเช็ค ดราฟต ์ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือค าสั่งจ่ายเงินของธนาคาร ซึ่ง
ขีดครอ่มสั่งจ่ายเฉพาะชื่อผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบใุนหนงัสือแสดงความจ านงใน
การใชสิ้ทธิโดยถูกตอ้งแลว้ ใหถื้อว่าผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดร้บัเงินค่าเสียหายคืนแลว้โดยชอบและไม่มีสิทธิเรียกรอ้ง
ดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใดๆอีกต่อไป 

7.3 การค านวณค่าเสียหายที่บรษิัทจะชดใชใ้หแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ตามขอ้ 7.1 มีสตูรการค านวณดงันี ้

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

โดยที่ B คือ จ านวนหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้มีและ/หรือ เพิ่มขึน้ได้ ตามอัตราการใช้สิทธิที่
เปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้ต่อ 1 หน่วย  

MP คือ ราคาปิดของหุน้สามญัของบริษัทในวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้ ซึ่งผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิมาแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิ  

EP คือ ราคาการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิหรือราคาการใช้สิทธิที่มีการปรับราคาตาม 
เงื่อนไขการปรบัสิทธิ (หากมี) 

7.4 หากบรษิัทไดท้ าการชดใชค้่าเสียหายตามขอ้ 7 นีแ้ลว้ ใหถื้อเป็นสิน้สดุ 

8. สิทธิและสภำพของหุ้นรองรับ 

หุน้สามัญฯ ออกใหม่ตามการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและสภาพเท่าเทียมกับหุน้สามญัของบริษัทที่ออกไป
ก่อนหนา้นีท้กุประการ ซึ่งรวมทัง้สิทธิในการรบัเงินปันผลหรือผลประโยชนอ์ื่นใดที่บริษัทใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ทัง้นีน้บัแต่วนัท่ีกระทรวง
พาณิชยร์บัจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแลว้ และนายทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษัทไดจ้ดแจง้ชื่อผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นผูถื้อหุน้
ในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ของบรษิัท หากบรษิัทไดป้ระกาศวนัก าหนดใหสิ้ทธิในเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นใดแก่ผูถื้อหุน้ก่อน
วันที่กระทรวงพาณิชยร์บัจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแลว้ และก่อนวันที่นายทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษัทไดจ้ดแจง้ชื่อของผู้ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นผูถื้อหุน้ในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ของบรษิัท ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวจะไม่มีสิทธิไดร้บัเงินปันผล
หรือผลประโยชนอ์ื่นนัน้ 

9. ข้อจ ำกัดกำรโอนหุ้น 

หุน้ของบริษัทโอนไดโ้ดยไม่มีขอ้จ ากัด เวน้แต่การโอนหุน้นัน้จะเป็นเหตุใหผู้ท้ี่ไม่มีสญัชาติไทยถือหุน้ในบริษัท เกินกว่ารอ้ยละ 
49 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของบรษิัท 

10. สถำนภำพของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ 
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สถานะของใบส าคญัแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวนัที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิไดแ้จง้ความจ านงใน
การใชสิ้ทธิโดยถูกตอ้งสมบูรณแ์ลว้นัน้ จนถึงวนัก่อนวนัที่กระทรวงพาณิชยจ์ะรบัจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแลว้อนัเนื่องมาจาก
การใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ จะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกบัใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่ไดแ้จง้ความจ านงในการใช้
สิทธิ และสถานภาพดงักล่าวนีจ้ะสิน้สดุลงในวนัที่กระทรวงพาณิชยไ์ดร้บัจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแลว้อันเนื่องมาจากการใช้
สิทธิตามใบส าคญัแสดง สิทธิดงักล่าวแลว้ 

ในกรณีที่บริษัทมีการปรบัราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิในช่วงที่บริษัทยงัไม่ไดน้ าหุน้สามญัเพิ่มทนุที่เกิดขึน้จาก
การใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย ์ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิที่ไดท้  าการใชสิ้ทธิแลว้จะ
ไดร้บัการปรบัสิทธิยอ้นหลงั โดยบริษัทจะด าเนินการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนใหม่เพิ่มเติมใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิโดยเรว็
ที่สดุตามจ านวนที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิมีสิทธิจะไดร้บัหากราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิ (แลว้แต่กรณี) ที่ได้
ปรบัใหม่นัน้มีผลบงัคบัใช ้

อย่างไรก็ตาม ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอาจไดร้บัหุน้สามญัส่วนเพิ่มชา้กว่าหุน้สามญัที่ไดร้บัก่อนหนา้นีแ้ลว้ทัง้นีไ้ม่เกิน 45 วนั
นบัจากวนัท่ีมีการปรบัสิทธิ 

11. ตลำดรองของใบส ำคัญแสดงสิทธิทีเ่สนอขำย 

บรษิัทจะน าใบส าคญัแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ หรือ ตลาดหลกัทรพัยท์ี่
หุน้สามญัของบรษิัทท าการซือ้ขายอยู่ในขณะนัน้ ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 

12. ข้อจ ำกัดกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ และข้อจ ำกัดกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทไม่มีข้อจ ากัดในการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิ เว้นแต่เป็นกรณีการใช้สิทธิครัง้สุดท้าย ซึ่งบริษัทจะปิดสมุดทะเบียน
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท เอือ้วิทยา จ ากัด (มหาชน)ครัง้ที่ 3 (UWC-W3) เป็นเวลา 21 วนั ก่อน
วันใช้สิทธิครัง้สุดท้าย และตลาดหลักทรัพยจ์ะท าการขึน้เครื่องหมายห้ามการซือ้ขายชั่วคราว (SP) เพื่อห้ามการซือ้ขาย
ใบส าคัญแสดงสิทธิล่วงหนา้ 2 วันท าการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน หรือเป็นกรณีปิดสมุดทะเบียนเพื่อก าหนดสิทธิของผู้ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัท เอือ้วิทยา จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 3 (UWC-W3) ที่จะเขา้รว่มประชมุ    ผู้
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยบรษิัทจะปิดสมดุทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นระยะเวลาไม่เกิน 21 วนัก่อนการประชมุ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีขอ้จ ากัดการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ และมีขอ้จ ากัดอันสืบเนื่องมาจากขอ้บังคบัของบริษัทว่า
ดว้ยเรื่องอตัราส่วนการถือหุน้ของคนต่างดา้ว โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1) บรษิัทจะไม่ออกหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่เป็นคนต่างดา้ว ซึ่งไดด้  าเนินการใชสิ้ทธิตามเงื่อนไขการ
แจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิตามขอ้ 5.4 หากการใชสิ้ทธิดงักล่าวจะท าใหส้ดัส่วนการถือหุน้ของคนต่างดา้วมจี านวนเกินกวา่
รอ้ยละ 49 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ตามที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท หรือตามสัดส่วนอื่นที่อาจมีการแก้ไข
ขอ้บงัคบัในอนาคต 

2) หากขอ้จ ากัดตามขอ้ (1) ขา้งตน้มีผลท าใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่เป็นคนต่างดา้วที่ไดด้  าเนินการใชสิ้ทธิตามเงื่อนไข
การแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิตามขอ้ 5.4 และตามหลกัการ “มาก่อนไดก้่อน” (First-Come First-Served) ไม่สามารถใช้
สิทธิไดต้ามจ านวนที่ระบุในใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน บริษัท และ/หรือ 
ตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ (ถา้มี) ขอสงวนสิทธิในการส่งเงินที่เหลือในส่วนที่ไม่สามารถใชสิ้ทธิไดค้ืนใหแ้ก่ผู้
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่เป็นคนต่างดา้วดงักล่าวภายใน 14 วนั นบัจากวนัก าหนดการใชสิ้ทธิ ทัง้นี ้ตามวิธีการและเงื่อนไข
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ที่ก าหนดโดยบรษิัท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ (ถา้มี) โดยบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบต่อดอกเบีย้ และ/
หรือ ค่าเสียหายอื่นใดไม่ว่าในกรณีใดๆ 

3) ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่เป็นคนต่างดา้วจะไม่ไดร้บัการชดเชยหรือชดใชไ้ม่ว่าในรูปแบบใดจาก บริษัทและ/หรือตวัแทน
รับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ในกรณีที่ไม่สามารถใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิไดโ้ดยมีส าเหตุมาจาก
ขอ้จ ากดัเรื่องอตัราส่วนการถือหุน้ของคนต่างดา้วตามขอ้ (1) ขา้งตน้ 

13. กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธิ 

13.1 การแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิในเรื่องที่เป็นประโยชนต์่อผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิอย่างชัดแจง้หรือเรื่องที่ตอ้ง
ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์หรือ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง กฎ ระเบียบ หรือขอ้บงัคบั หรือค าสั่งที่มีผลบงัคบัทั่วไปหรือประกาศหรือขอ้บงัคบัของส านกังาน 
ก.ล.ต. ที่เก่ียวขอ้ง หรือกรณีการปรบัสิทธิตามขอ้ 6 หรือเรื่องที่ไม่ท าใหสิ้ทธิประโยชนข์องผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิดอ้ยลง 
หรือเรื่องการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดที่เห็นไดโ้ดยชดัแจง้ ใหบ้ริษัทกระท าไดโ้ดยไม่ตอ้งไดร้บัความยินยอมจากที่ประชุมผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิก่อน 

13.2 การแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดสิทธินอกจากกรณีตามขอ้ 13.1 ตอ้งไดร้บัความยินยอมจากบริษัทและที่ประชุมผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิตามวิธีการที่ระบไุวใ้นขอ้ 14.6 

13.3 การแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิไม่ว่ากรณีใด ๆ ตอ้งไม่ขัดหรือแยง้กับขอ้ก าหนดตามประกาศ ทจ.34/2551หรือ
ประกาศอื่นใดที่ใชบ้ังคับกับการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท และเป็นไปตาม
กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนั 

13.4 บริษัท และ/หรือ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่สามารถเสนอใหแ้กไ้ขขอ้ก าหนดสิทธิในเรื่องอตัราการใชสิ้ทธิ และราคาการ
ใชสิ้ทธิ เวน้แต่เป็นกรณีการปรบัสิทธิตามขอ้ 6 และการปรบัสิทธิดงักล่าวจะตอ้งไม่ขดัแยง้กับกฎหมายและเป็นไปตาม
กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

  ทัง้นี ้บรษิัทและผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ไม่สามารถเสนอใหแ้กไ้ขอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิได ้
13.5 บริษัทจะด าเนินการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ ส านักงาน ก.ล.ต. และนายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิให้ทราบถึง

รายละเอียดการแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิตามที่กล่าวในขอ้ 13.1 หรือ 13.2และจะจดัส่งขอ้ก าหนดสิทธิที่มีการ
แกไ้ขเปล่ียนแปลงดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรพัย ์ส านกังาน ก.ล.ต. และนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ ภายใน 15 วนั 
นบัแต่วนัที่การแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิมีผลบงัคบั และบริษัทจะด าเนินการแจง้ต่อผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิทกุ
รายให้ทราบถึงรายละเอียดการแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อก าหนดสิทธิตามที่กล่าวในข้อ 13.1 หรือ 13.2 ผ่านทางส่ือ
อิเล็กทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยท์นัทีหรือก่อน 9 โมงเชา้ของวนัท่ีสิทธิมีผลบงัคบัใชแ้ละจะจดัส่งขอ้ก าหนดสิทธิที่มีการ
แกไ้ขเปล่ียนแปลงดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่ไดร้บัการรอ้งขอเป็นหนงัสือจากผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายตามสมควรตามที่บรษิัทก าหนด ทัง้นี ้บรษิัทจะ
จัดใหม้ีการเก็บรกัษาส าเนาขอ้ก าหนดสิทธิที่แกไ้ขเปล่ียนแปลง ณ ส านักงานใหญ่ของบริษัท และส านักงานใหญ่ของ
ตัวแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ (ถา้มี) เพื่อใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถขอตรวจสอบส าเนาขอ้ก าหนด
สิทธิที่แกไ้ขเปล่ียนแปลงไดใ้นวนัและเวลาท าการของสถานที่ที่ดงักล่าว 

14. กำรประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

การเรียกและ/หรือการประชมุผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ใหเ้ป็นไปตามวิธีการดงัต่อไปนี ้
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14.1 บริษัทมีสิทธิเรียกการประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดไ้ม่ว่าในเวลาใดๆ ตามที่เห็นสมควร แต่บริษัทตอ้งจดัใหม้ีการ
ประชุมผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิเพื่อขอมติในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเร็วภายใน 30 วัน นับแต่วันเกิด
เหตกุารณด์งัต่อไปนี ้

(1) เมื่อมีเหตุการณ์ส าคัญที่อาจกระทบต่อสิทธิของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิอย่างเป็นนัยส าคัญ หรือกระทบต่อ
ความสามารถของบรษิัทในการปฏิบตัิหนา้ที่ตามขอ้ก าหนดสิทธิ หรือ 

(2) เมื่อบรษิัทหรือผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ถือใบส าคญัแสดงสิทธิรวมกนัไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 25 ของจ านวนหน่วยของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดม้ีการใชสิ้ทธิประสงคจ์ะเสนอขอแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิตามขอ้ 13 ทั้งนี ้
บรษิัท และ/หรือผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่มีสิทธิที่จะเสนอขอแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิในเรื่องอตัราการใช้
สิทธิ ราคาการใชสิ้ทธิและอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ในกรณีที่บริษัทไม่ด าเนินการเรียกประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิที่ถือใบส าคญัแสดงสิทธิรวมกันไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 25 ของจ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิไดม้ีการ
ใชสิ้ทธิ ณ ขณะนัน้ สามารถด าเนินการเรียกประชมุผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิแทนบรษิัทได ้

ในการประชุมผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ บริษัทหรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายจากบริษัท รวมถึงที่ปรึกษากฎหมายของ
บริษัทมีสิทธิที่จะเขา้ร่วมประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือใหค้  าอธิบายในที่ประชมุผูถื้อ
ในส าคญัแสดงสิทธิได ้

บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนเพื่อก าหนดสิทธิของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิโดยผูถื้อ
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมจะตอ้งมีรายชื่อเป็นผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ณ วันก่อนวันปิดสมุด
ทะเบียนดงักล่าว 

14.2 หนงัสือเชิญประชมุ 

ในการเรียกประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมเนื่องจากบริษัทหรือผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิรอ้งขอ 
ใหบ้ริษัทส่งหนังสือเชิญประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ (ระบุสถานที่ที่ที่จะใชป้ระชุมโดยตอ้งอยู่ในทอ้งที่อันเป็นที่ตัง้
ส านักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกลเ้คียงหรือกรุงเทพมหานคร วันและเวลาที่จะประชุม ผู้ที่ขอให้เรียกประชุม 
รวมทัง้เรื่องที่จะพิจารณาในที่ประชุม) ทางไปรษณียล์งทะเบียนถึงผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิทกุรายภายใน 7 วนัหลงัจาก
ปิดสมดุทะเบียน และแจง้ใหน้ายทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิทราบรวมทัง้แจง้ขอ้มลูผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลของ
ตลาดหลักทรพัย ์หรือระบบอื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพยก์ าหนดเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมผู้ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

14.3 การมอบฉนัทะ 

ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิอาจแต่งตัง้ผู้รับมอบฉันทะให้เขา้ร่วมประชุม และ/หรือออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถื้อ
ใบส าคัญแสดงสิทธิคราวใด ๆ ก็ไดโ้ดยผูร้บัมอบฉันทะดังกล่าวจะตอ้งยื่นหนังสือมอบฉันทะ (ซึ่งท าตามแบบที่บริษัท 
และ/หรือนายทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิก าหนด และไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิพรอ้มกับหนงัสือเชิญ
ประชมุแลว้) ต่อประธานท่ีประชมุหรือบคุคลที่ประธานท่ีประชมุมอบหมายก่อนเริ่มการประชมุผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 

14.4 องคป์ระชมุ 
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ที่ประชุมผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะตอ้งมีผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ         
(ถา้มี) ซึ่งถือใบส าคญัแสดงสิทธิรวมกันเป็นจ านวนผู้มาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 ราย และเป็นจ านวนไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนหน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ เขา้ร่วมประชุมจึงจะครบเป็นองคป์ระชุมในกรณีที่ไดม้ีการเรียก
ประชมุผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึงชั่วโมง แต่จ านวนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งมาเขา้
รว่มประชมุไม่ครบองคป์ระชมุใหถื้อว่าการประชมุเป็นอนัระงบัไป ในกรณีที่การประชมุดงักล่าวจดัขึน้โดยบรษิัท บรษิัทจะ
จดัใหม้ีการประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 7 วนั แต่ไม่เกิน 14 วนั นบัแต่วนัที่ก าหนดเป็นวนัประชุมคราวก่อน
โดยปฏิบตัิตามขอ้ 14.2 ซึ่งในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชุม ในกรณีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ
เป็นผูร้อ้งขอใหเ้รียกประชมุจะไม่มีการเรียกประชมุใหม่ 

14.5 ประธานที่ประชมุ 

ใหป้ระธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการรายใดรายหน่ึงของบริษัท 
หรือบุคคลที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิคดัเลือก (เรียงตามล าดบัในกรณีที่บคุคลก่อนหนา้ไม่เขา้ร่วมประชมุ) ท าหนา้ที่เป็น
ประธานของที่ประชมุผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 

14.6 มติที่ประชมุ 

มติของที่ประชุมผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ
ทัง้หมดของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือผูร้ับมอบฉันทะที่เขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียง และใหม้ตินัน้มีผลผูกพนัผูถื้อ
ใบส าคัญแสดงสิทธิทั้งหมดไม่ว่าจะไดเ้ขา้ร่วมประชุมหรือไม่ในการออกเสียงลงคะแนนให้ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิมี
คะแนนเสียงเท่ากับหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ถืออยู่ โดยใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมี 1 เสียง ในกรณีที่คะแนน
เสียงเห็นดว้ยและคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยมีจ านวนเท่ากันใหป้ระธานที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงชี ้ขาดเพิ่มขึน้อีก 1 เสียง 
บริษัทจะด าเนินการแจง้มติที่ประชมุผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิต่อตลาดหลกัทรพัยภ์ายในวนัท าการถัดไปนบัแต่วนัประชมุ
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ รวมทัง้แจง้ต่อส านกังาน ก.ล.ต. และนายทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิภายในระยะเวลา15 
วนันบัแต่วนัประชมุผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 

14.7 รายงานการประชมุ 

บริษัทจะจดบนัทึกรายงานการประชมุและจดัท ารายงานการประชมุผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 
วนั นบัแต่วนัประชมุผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยใหป้ระธานที่ประชมุผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นัน้ ๆ เป็นผูล้งนาม
รบัรองรายงานการประชมุ และจดัเก็บรายงานการประชมุไวก้บับริษัท ทัง้นี ้บริษัทจะจดัส่งรายงานการประชมุใหแ้ก่ผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิเมื่อไดร้บัการรอ้งขอภายใน 15 วนั นบัแต่วนัที่บริษัทไดร้บัการรอ้งขอเป็นหนงัสือจากผูถื้อใบส าคัญ
แสดงสิทธิโดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายตามสมควรตามที่บรษิัทก าหนด 

14.8 ค่าใชจ้่ายในการประชมุ 

บรษิัทจะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายตามสมควรทัง้หมดที่เกิดขึน้ในการจดัประชมุผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิทกุครัง้ 

 

15. ผลบังคับข้อก ำหนดสิทธิและกฎหมำยทีใ่ช้บังคับ 

ขอ้ก าหนดสิทธินีจ้ะมีผลใชบ้งัคบัในวนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิไปจนถึงวนัก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ยโดยขอ้ก าหนดสิทธิ
นีจ้ะใชบ้งัคบัและตีความตามกฎหมายไทย 
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ในกรณีที่มีขอ้ความใดในส่วนที่ 2 ของขอ้ก าหนดสิทธิขดัหรือแยง้กับขอ้ความในส่วนที่ 1 ของขอ้ก าหนดสิทธินี ้ใหข้อ้ความใน
ส่วนที่ 1 มีผลใชบ้งัคบั และในกรณีที่มีขอ้ความใด ๆ ในขอ้ก าหนดสิทธินีข้ดัหรือแยง้กับกฎหมายหรือประกาศใด ๆ ที่มีผลใช้
บงัคบักับใบส าคญัแสดงสิทธิใหใ้ชข้อ้ความตามกฎหมายหรือประกาศดงักล่าวบงัคบักบัใบส าคญัแสดงสิทธิแทนขอ้ความของ
ขอ้ก าหนดสิทธินี ้ทัง้นีเ้ฉพาะในส่วนท่ีขดัหรือแยง้กนันัน้ 

ผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของ 

บรษิัท เอือ้วิทยา จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 3 (UWC-W3) 
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