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ข้อก าหนดว่าดว้ยสทิธิและหน้าที่ของผู้ออกใบส าคัญแสดงสทิธิและผู้ถอืใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะ
ซือ้หุน้สามัญของ บริษัท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ากดั (มหาชน) คร้ังที่ 4 (ECF-W4) ส าหรับผู้ถอืหุ้นเดิม 

 
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท อีสตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 4 ส  าหรบัผูถื้อหุน้เดิม 

(“ใบส าคัญแสดงสิทธิ”) จ านวน 191,897,518 (หนึง่รอ้ยเกา้สบิเอ็ดลา้นแปดแสนเกา้หมื่นเจ็ดพนัหา้รอ้ยสิบแปด) หน่วย 
ออกโดย บรษัิท อีสตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ”) ตามมติที่ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2564 เพื่อออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งจะจดัสรรใหแ้ก่ผู้
ถือหุน้เดิมของบรษัิทฯ ตามสดัสว่นการถือหุน้ (Rights Offering) โดยไมค่ิดมลูคา่ ในอตัราสว่น 5 (หา้) หุน้เดิม ตอ่ 1 (หนึง่) 
หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ กรณีมีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิใหปั้ดทิง้ โดยมีอตัราการใชส้ิทธิ คือ ใบส าคญัแสดงสิทธิ  
1 (หนึ่ง) หนว่ย มีสทิธิซือ้หุน้สามญัของบรษัิทฯ มลูคา่ที่ตราไว ้หุน้ละ 0.25 (ศนูยจ์ดุสองหา้) บาท ได ้1 (หนึ่ง) หุน้ (เวน้แต่
ในกรณีที่มีการปรบัอตัราการใชส้ิทธิตามเง่ือนไขการปรบัสิทธิ) และก าหนดราคาการใชส้ิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิใน
ราคา 2 (สอง) บาทตอ่หุน้ (เวน้แตใ่นกรณีที่มีการปรบัราคาการใชส้ทิธิตามเง่ือนไขการปรบัสิทธิ) รายละเอียด และเง่ือนไข
ปรากฏตามขอ้ก าหนดสทิธิ (ตามความหมายที่ไดก้ าหนดไวใ้นค าจ ากดัความ) 

ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ (ตามความหมายที่ไดก้ าหนดไวใ้นค าจ ากัดความ) จะไดร้บัสิทธิตามที่ไดก้ าหนดไวใ้น
ขอ้ก าหนดสิทธิโดยผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้งผูกพนัตามขอ้ก าหนดสิทธิทกุประการ 
และใหถื้อวา่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดร้บัทราบและเขา้ใจขอ้ก าหนดต่าง ๆ ในขอ้ก าหนดสิทธิเป็นอย่างดีแลว้ รวมทัง้ ให้
เห็นชอบกบัการแตง่ตัง้นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสทิธิ (ตามความหมายที่ไดก้ าหนดไวใ้นค าจ ากดัความ) และขอ้ก าหนด
ตา่ง ๆ ในสญัญาการแตง่ตัง้นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสทิธิ  

ทัง้นี ้ผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิจะจดัใหม้ีการเก็บรกัษาส าเนาขอ้ก าหนดสิทธิและส าเนาของสญัญาการแต่งตัง้นาย
ทะเบียนใบส าคญัแสดงสทิธิไว ้ณ ส านกังานใหญ่ของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิและส านกังานของนายทะเบียนใบส าคญั
แสดงสทิธิ เพื่อใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิขอตรวจสอบส าเนาขอ้ก าหนดสิทธิไดใ้นวนัและเวลาท าการของผูอ้อกใบส าคญั
แสดงสทิธิ ณ ส านกังานใหญ่ เลขที่ 37/9 หมู ่10 ถนนบา้นบงึ – แกลง ต าบลทางเกวียน อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง 21110 
และส านกังานของนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสทิธิ 
  



 
บริษัท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ากัด (มหาชน) 

หนา้ท่ี 3 จาก 39 

1. ค าจ ากัดความ 

ค าและขอ้ความตา่ง ๆ ที่ใชอ้ยูใ่นขอ้ก าหนดสทิธิใหม้ีความหมายดงัตอ่ไปนี  ้

ขอ้ก าหนดสทิธิ : ขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของผูอ้อกใบส าคัญแสดงสิทธิ และผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิส าหรบัใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท 
อีสตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 4 (ECF-W4) ส  าหรบัผูถื้อหุน้
เดิม (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (ถา้มี) 

บรษัิทฯ หรอื ผูอ้อกใบส าคญั
แสดงสทิธิ 

: บรษัิท อีสตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) 

ใบส าคญัแสดงสทิธิ : ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอรน์ิเทค 
จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่  4 (ECF-W4) ชนิดระบุช่ือผู้ถือและสามารถโอน
เปลีย่นมือได ้ 

ใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ : ใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ ที่ออกให้โดยบริษัท ศูนยร์ับฝากหลักทรัพย ์
(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อใชแ้ทนใบส าคญัแสดงสทิธิ 

นายทะเบยีนใบส าคญัแสดงสทิธิ : บริษัท ศูนยร์ับฝากหลักทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรือบุคคล หรือนิติ
บุคคลอื่นใดที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบให้ท าหน้าที่ เป็นนายทะเบียน
ใบส าคญัแสดงสทิธิแทน 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิ : ผู้ที่ปรากฏรายช่ือในทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิเป็นเจ้าของหรือผู้ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิ และใหร้วมถึงผูถื้อใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ 

ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรือบุคคล หรือ 
นิติบคุคลอื่นที่ด  าเนินกิจการรบัฝากหลกัทรพัยไ์ดต้ามกฎหมายซึ่งเขา้รบัท า
หนา้ที่แทน 

หุน้รองรบั : หุน้สามญัออกใหมข่อง บรษัิท อีสตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) จ านวน 
191,897,518 หุน้ (หนึง่รอ้ยเกา้สบิเอ็ดลา้นแปดแสนเกา้หมื่นเจ็ดพนัหา้รอ้ย
สบิแปดหุน้) มลูคา่หุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 (ศนูยจ์ดุสองหา้) บาท ที่จดัไวเ้พื่อ
รองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของ
บริษัทฯ (Rights Offering) รวมทัง้หุน้สามญัที่ออกใหม่เพิ่มเติมในกรณีที่มี
การปรบัสิทธิตามเง่ือนไขที่ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิซึ่งมีจ านวนไม่เกิน
รอ้ยละ 50 (หา้สบิ) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิทฯ 

วนัท าการ : วนัที่ธนาคารพาณิชยโ์ดยทั่วไปเปิดท าการตามปกติในกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
มิใช่วนัเสารห์รอืวนัอาทิตย ์หรอืวนัอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ
ใหเ้ป็นวนัหยดุของธนาคารพาณิชย ์และไมเ่ป็นวนัหยดุท าการของบรษัิทฯ 
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ประกาศ ทจ. 34/2551  : ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 34/2551 เรือ่ง การขออนญุาต
และการอนญุาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ที่ออกใหม่และ
หุน้ท่ีออกใหมเ่พื่อรองรบัใบส าคญัแสดงสทิธิ (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

ส านกังาน ก.ล.ต. : ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ตลาดหลกัทรพัย ์  : ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลกัทรพัย์ที่หุน้สามัญ
ของบรษัิทฯ ท าการซือ้ขายอยูใ่นขณะนัน้ 

สมดุทะเบียนผูถื้อใบส าคญั 
แสดงสทิธิ 

: สมุดทะเบียนหรือแหล่งขอ้มูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเก่ียวกับ
ใบส าคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่เก็บรักษาโดยนาย
ทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ เช่น ช่ือและที่อยู่ของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 
การโอน การจ าน า การอายัด การออกใบส าคัญแสดงสิทธิใหม่ ตาม
หลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ
ประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี่เก่ียวขอ้ง 

สทิธิในใบส าคญัแสดงสทิธิ : สิทธิทัง้ปวงในใบส าคญัแสดงสิทธิอนัรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะสิทธิที่จะซือ้
หุน้สามญัออกใหม่ของบริษัทฯ สิทธิในการเขา้ร่วมประชุม สิทธิในการออก
ลงคะแนนเสยีงในการประชมุผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ และสิทธิในการไดร้บั
คา่เสยีหายในกรณีที่หุน้รองรบัไมเ่พียงพอ 

หุน้ : หุน้สามญัที่ออกใหมข่อง บรษัิท อีสตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน)  

2. ลักษณะส าคัญของใบส าคัญแสดงสิทธิ 

2.1 รายละเอียดเก่ียวกบัใบส าคญัแสดงสทิธิ 

ประเภทหลกัทรพัยท์ี่เสนอขาย : ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญัของ บรษัิท อีสตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) 
ครัง้ที่ 4 ส  าหรบัผูถื้อหุน้เดิม  

ชนิด : ระบช่ืุอผูถื้อ และสามารถโอนเปลีย่นมือได ้

จ านวนที่ออกและเสนอขาย : 191,897,518 หนว่ย (หนึง่รอ้ยเกา้สบิเอ็ดลา้นแปดแสนเกา้หมื่นเจ็ดพนัหา้รอ้ยสิบแปด
หนว่ย) 

จ านวนหุน้ท่ีออกเพื่อรองรบั
ใบส าคญัแสดงสทิธิ 

: 191,897,518 หุน้ (หนึ่งรอ้ยเกา้สิบเอ็ดลา้นแปดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหา้รอ้ยสิบแปด
หุน้) มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 (ศนูยจ์ดุสองหา้) บาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 20.00 (ยี่สิบ) 
ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัทฯ จ านวน 959,487,590 หุน้ (เก้า
รอ้ยหา้สบิเกา้ลา้นสีแ่สนแปดหมื่นเจ็ดพนัหา้รอ้ยเกา้สบิหุน้) ณ วนัประชมุสามญัผูถื้อ 
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หุ้นประจ าปี 2564 ซึ่งมีมติให้ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ เมื่อวันที่ 22 
เมษายน 2564 

* วิธีการค านวณสดัสว่นหุน้รองรบั  =  จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธิ X 100 
   จ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิท 

                 รอ้ยละ 20  =        191,897,518    x100 
        959,487,590   

วิธีการจดัสรร : จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน 191,897,518 หน่วย (หนึ่งรอ้ยเกา้สิบเอ็ดลา้นแปด
แสนเกา้หมื่นเจ็ดพนัหา้รอ้ยสบิแปดหนว่ย) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ที่มีช่ือปรากฏ
ในวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัใบส าคญัแสดงสิทธิ (Record Date) ในวนัที่ 
21 พฤษภาคม 2564 ในอตัราสว่นหุน้สามญัเดิม 5 (หา้) หุน้ ต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 
(หนึง่) หนว่ย  

ในการค านวณสทิธิของผูถื้อหุน้แตล่ะรายที่จะไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ หาก
มีเศษหุน้สามัญจากการค านวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิของ  
ผูถื้อหุน้แตล่ะราย ใหปั้ดเศษหุน้สว่นท่ีเหลอืทิง้ทัง้จ านวน 

ในกรณีที่มีเศษของใบส าคญัแสดงสทิธิที่เกิดจากการค านวณตามอตัราสว่นการจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ใหปั้ดเศษดงักล่าวทิง้ทัง้จ านวน ทัง้นี ้ภายหลงัจากการค านวณ
สิทธิของผูถื้อหุน้ที่จะไดร้บัการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่เหลือจากการจดัสรรทัง้หมด บริษัทฯ จะด าเนินการยกเลิกใบส าคญัแสดง
สิทธิส่วนที่เหลือจ านวนดังกล่าว ซึ่งจะท าใหค้งเหลือใบส าคัญแสดงสิทธิในจ านวน
เทา่กบัที่จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมไดล้งตวั 

ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย : 0.00 (ศนูย)์ บาท (ไมค่ิดมลูคา่) 

วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ : 2 มิถนุายน 2564 และ/หรอืวนัท่ีจะก าหนดโดยคณะกรรมการบรษัิทฯ   

วนัใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ย : วนัใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ยก าหนดใหต้รงกบัวนัครบก าหนดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ ซึ่ง
ตรงกบัวนัท่ี 2 มิถนุายน 2567 

ทัง้นี ้ในกรณีที่วนัก าหนดการใชส้ทิธิใด ๆ ตรงกบัวนัหยดุท าการของบรษัิทฯ ใหเ้ลือ่นวนั
ก าหนดใชส้ทิธิครัง้ดงักลา่วเป็นวนัท าการก่อนหนา้  

อายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ : 3 (สาม) ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ (วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ คือ วนัที่ 
2 มิถุนายน 2564 และวันที่ครบก าหนดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ คือ วันที่ 2 
มิถุนายน 2567) โดยบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ และไม่มี
ขอ้ก าหนดเรยีกใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิสามารถใชส้ทิธิก่อนครบก าหนด 

อตัราการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญั : ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 (หนึง่) หนว่ย  มีสทิธิซือ้หุน้สามญัได ้1 (หนึง่) หุน้ เวน้แตก่รณีมี 
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การปรบัอตัราการใชส้ทิธิตามเง่ือนไขการปรบัสทิธิ 

ราคาการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญั : 2 (สอง) บาท  ต่อ 1 (หนึ่ง) หุน้สามญัใหม่ เวน้แต่กรณีมีการปรบัราคาการใชส้ิทธิตาม
เง่ือนไขการปรบัสทิธิ 

วนัใชส้ทิธิ : ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิจะสามารถใชส้ทิธิการแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัของบรษัิทฯ 
ไดต้ามก าหนดเวลาดงันี ้
1. ครัง้แรกใน วนัท่ี 20 กรกฎาคม 2564 
2. วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2564 
3. วนัท่ี 20 มีนาคม 2565 
4. วนัท่ี 20 กรกฎาคม 2565  
5. วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2565 
6. วนัท่ี 20 มีนาคม 2566  
7. วนัท่ี 20 กรกฎาคม 2566 
8. วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2566  
9. วนัท่ี 20 มีนาคม 2567 
10. และครัง้สดุทา้ยใน วนัที่ 2 มิถนุายน 2567 ก าหนดใหต้รงกับวนัครบก าหนดอายุ
ของใบส าคญัแสดงสทิธิซึง่ตรงกบัวนัท่ี 2 มิถนุายน 2567 

ทัง้นี ้ในกรณีที่วนัก าหนดการใชส้ทิธิใด ๆ ตรงกบัวนัหยดุท าการของบรษัิทฯ ใหเ้ลือ่นวนั
ก าหนดใชส้ิทธิครัง้ดงักล่าวเป็นวนัท าการก่อนหนา้ โดยบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ และไม่มีขอ้ก าหนดเรียกใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถใช้
สทิธิก่อนครบก าหนด (รายละเอียดในขอ้ 2.3 วิธีการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่
จะซือ้หุน้)  

ระยะเวลาการแจง้ความจ านง
ในการใชส้ทิธิ 

: ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงคจ์ะใชส้ิทธิในการซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ จะตอ้ง
แจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 5 
(หา้) วนั ท าการก่อนวนัก าหนดการใชส้ทิธิแตล่ะครัง้ ยกเวน้กรณีการแจง้ความจ านงใน
การใช้สิทธิครัง้สุดท้ายจะก าหนดระยะเวลาไว้เท่ากับ 15 (สิบห้า) วัน ก่อนวัน
ก าหนดการใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ย ตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 2.3.3 

ตลาดรองของใบส าคญัแสดง
สทิธิ 

: บริษัทฯ จะน าใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยท์ี่หุน้สามญัของบรษัิทฯ ท าการซือ้ขายอยูใ่นขณะนัน้  

ตลาดรองของหุน้สามญัที่เกิด
จากการใชส้ทิธิ 

: บรษัิทฯ จะน าหุน้สามญัที่เกิดจากการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกและเสนอ
ขายในครัง้นี ้เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ที่หุน้สามญั
ของบรษัิทฯ ท าการซือ้ขายอยูใ่นขณะนัน้  

ผลกระทบตอ่ผูถื้อหุน้  
 

: ในการพิจารณาผลกระทบตอ่ผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ จะพิจารณาผลกระทบตอ่ผูถื้อหุน้เดมิ 
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(Dilution Effect) ในกรณีดงันี ้
ผลกระทบตอ่ผูถื้อหุน้จากการออกและเสนอขาย ECF-W4 ในครัง้นี ้สามารถแบง่ออกเป็น 2 กรณี ดงัตอ่ไปนี ้
 

- กรณีที่ 1 ผูถื้อหุน้เดิมใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ ECF-W4 ทัง้จ านวนที่ 191,897,518 หนว่ย (หนึง่รอ้ยเกา้สบิ
เอ็ดลา้นแปดแสนเกา้หมื่นเจ็ดพนัหา้รอ้ยสิบแปดหน่วย)และไม่มีบคุคลอื่นที่มิใช่ผูถื้อหุน้เดิมใชส้ิทธิตามใบส าคญั
แสดงสทิธิ ECF-W4 

- กรณีที่ 2 ผูถื้อหุน้เดิมไม่ใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-W4 แต่มีบคุคลอื่นที่มิใช่ผูถื้อหุน้เดิมใชส้ิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธิ ECF-W4 ทัง้จ านวนที่ 191,897,518 หนว่ย (หนึง่รอ้ยเกา้สบิเอ็ดลา้นแปดแสนเกา้หมื่นเจ็ดพนั
หา้รอ้ยสบิแปดหนว่ย) 

 

1. ด้านการลดลงของสัดส่วนการถอืหุ้น (Control Dilution) มีรายละเอียดการค านวณในแตล่ะกรณีดงันี ้ 
กรณีที่ 1 ไม่เกิดผลกระทบ เนื่องจากผูถื้อหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ ECF-W4 ทั้งจ านวนที่ 
191,897,518 หนว่ย (หนึง่รอ้ยเกา้สบิเอ็ดลา้นแปดแสนเกา้หมื่นเจ็ดพนัหา้รอ้ยสบิแปดหน่วย) และไม่มีบคุคลอื่นที่
มิใช่ผูถื้อหุน้เดิมใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ ECF-W4 
กรณีที่ 2 ผูถื้อหุน้เดิมไม่ใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-W4 แต่มีบคุคลอื่นที่มิใช่ผูถื้อหุน้เดิมใชส้ิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธิ ECF-W4 ทัง้จ านวนที่ 191,897,518 หนว่ย (หนึง่รอ้ยเกา้สบิเอ็ดลา้นแปดแสนเกา้หมื่นเจ็ดพนั
หา้รอ้ยสิบแปดหน่วย) จะท าใหเ้กิดผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้เดิม (Control Dilution) ลดลงรอ้ยละ 
16.67 (สบิหกจดุหกเจ็ด) โดยมีรายละเอียดการค านวณ ดงันี ้
 

Control Dilution = จ านวนหุน้ท่ีรองรบั ECF-W4 
  จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ + หุน้สว่นเพิ่มทนุเพื่อรองรบั ECF-W4 
 = 191,897,518 
  959,487,590 + 191,897,518 
 = 16.67% 

2. ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) มีรายละเอียดการค านวณในแตล่ะกรณีดงันี ้
กรณีที่ 1 และกรณีที่ 2 

ไมเ่กิดผลกระทบดา้นการลดลงของราคา เนื่องจากราคาใชส้ิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-W4 เท่ากบั 2 
(สอง) บาทต่อหุน้ ซึ่งสงูกว่าราคาตลาดที่ 1.59 (หนึ่งจุดหา้เกา้) บาทต่อหุน้ ซึ่งค านวณจากราคาซือ้ขายถวัเฉลี่ย
ถ่วงน า้หนกัของหุน้บริษัทในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ย้อนหลงัเป็นระยะเวลา 15 (สิบหา้) วนัท าการต่อเนื่องก่อนวนัที่
ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ โดยมีรายละเอียดการค านวณดงันี ้ 
Price Dilution = ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย 
  ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย 
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย = 1.59 บาท 
โดยราคาตลาดหลงัการเสนอขาย 
 =(ราคาตลาด x จ านวนหุน้ที่ช าระแลว้) + (ราคาใชส้ทิธิ x หุน้สว่นเพิ่มทนุเพื่อรองรบั ECF-W4) 
  จ านวนหุน้ที่ช  าระแลว้ + หุน้สว่นเพิ่มทนุเพื่อรองรบั ECF-W4 
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= (1.59 x 959,487,590) + (2 x 191,897,518) 
  959,487,590 + 191,897,518 
 = 1.66 บาท 
Price Dilution = 1.59 – 1.66 
  1.59 
 = ไม่เกิดผลกระทบด้านการลดลงของราคา 
 

3. ด้านการลดลงของก าไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution : EPS Dilution) มีรายละเอียดการ
ค านวณในแตล่ะกรณีดงันี ้
กรณีที่ 1 และกรณีที่ 2 

 จะเกิดผลกระทบดา้นการลดลงของก าไรสทุธิต่อหุน้เท่ากบัรอ้ยละ 16.67 (สิบหกจุดหกเจ็ด) โดยบริษัทฯ มีก าไร
สทุธิสว่นท่ีเป็นของบรษัิทใหญ่ตามงบการเงินรวม จ านวน 41,160,421 บาท (สี่สิบเอ็ดลา้นหนึ่งแสนหกหมื่นสี่รอ้ยยี่สิบเอ็ด
บาท) ส าหรบังบการเงินงวดปี 2563 โดยมี EPS ก่อนการเสนอขาย เท่ากบั 0.043 (ศนูยจ์ุดศนูยส์ี่สาม) บาทต่อหุน้ (ก าไร
สทุธิสว่นท่ีเป็นของบรษัิทใหญ่ หารดว้ยจ านวนหุน้ที่ช  าระแลว้จ านวน 959,487,590 หุน้ (เกา้รอ้ยหา้สิบเกา้ลา้นสี่แสนแปด
หมื่นเจ็ดพนัหา้รอ้ยเกา้สบิหุน้) โดยมีรายละเอียดการค านวณดงันี  ้

EPS หลงัการเสนอขาย = ก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของบรษัิทใหญ่ 
  จ านวนหุน้ที่ช  าระแลว้ + หุน้สว่นเพิ่มทนุเพื่อรองรบั ECF-W4 
  41,160,421 
  959,487,590 + 191,897,518 
EPS ก่อนการเสนอขาย = 0.036 
EPS Dilution =  EPS ก่อนการเสนอขาย – EPS หลงัการเสนอขาย 
  EPS ก่อนการเสนอขาย 
 = 0.043 – 0.036 
  0.043 
 = 16.67% 

2.2 ใบส าคญัแสดงสทิธิ สมดุทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิและผูท้รงสทิธิในใบส าคญัแสดงสทิธิ 

2.2.1 นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสทิธิมหีนา้ที่ท่ีจะตอ้งออกใบส าคญัแสดงสทิธิใหแ้กผู่ถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิ ทุกราย โดยในส่วนของใบส าคัญแสดงสิทธิที่ฝากไวก้ับศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์จะระบุช่ือ 
“ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย”์ เป็นผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิแทนในสมดุทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 
นัน้ นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิจะออกใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือออกใบแทนใบส าคญัแสดง
สทิธิ ตามแบบที่นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสทิธิก าหนดใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์

  



 
บริษัท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ากัด (มหาชน) 

หนา้ท่ี 9 จาก 39 

2.2.2 นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิมีหนา้ที่ตามสญัญาแต่งตัง้นายทะเบียนที่จะตอ้งจัดท าและเก็บ
รกัษาสมดุทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ไวจ้นกว่าใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดจะมีการใชส้ิทธิ
ซือ้หุน้สามญัของบรษัิทฯ หรอืจนกวา่ครบก าหนดอายใุบส าคญัแสดงสทิธิ (แลว้แตก่รณี) 

2.2.3 ผูท้รงสทิธิในใบส าคญัแสดงสทิธิฯ 

-  ผูท้รงสทิธิในใบส าคญัแสดงสทิธิกรณีทั่วไป  

สิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิจะตกไดแ้ก่บุคคลหรือนิติบคุคลที่ปรากฏช่ือเป็นเจา้ของใบส าคญั
แสดงสทิธิจ านวนดงักลา่วที่ระบอุยูใ่นสมดุทะเบียนใบส าคญัแสดงสทิธิ ในขณะนัน้ ๆ หรอืในวนั
ก่อนวนัแรกของการปิดสมดุทะเบียนในกรณีที่มีการปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดง
สทิธิ เวน้แตจ่ะไดม้ีการโอนใบส าคญัแสดงสทิธิซึง่สามารถใชย้นักบัผูอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธิได้
ตามขอ้ 2.3.6 เกิดขึน้แลว้ในวนัปิดสมุดทะเบียนที่เก่ียวขอ้งขา้งตน้ ซึ่งสิทธิในใบส าคญัแสดง
สทิธิจะตกไดแ้ก่ผูร้บัโอนใบส าคญัแสดงสทิธิ 

-   ผูท้รงสทิธิในใบส าคญัแสดงสทิธิกรณีที่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยเ์ป็นผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิแทน  

สิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิจะตกไดแ้ก่บคุคลหรือนิติบคุคลที่นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ
ไดร้บัแจง้เป็นหนงัสอืจากศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยว์า่เป็นผูท้รงสทิธิในใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน
ดงักล่าวที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยจ านวนดงักลา่วจะตอ้งไม่
เกินกว่าจ านวนรวมของใบส าคญัแสดงสิทธิในช่ือของศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยท์ี่ระบอุยู่ในสมุด
ทะเบียนในขณะนัน้ ๆ หรอืในวนัก่อนวนัแรกของการปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดง
สทิธิในกรณีที่มีการปิดสมดุทะเบียน 

2.2.4 เมื่อศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยแ์จง้ต่อนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ นายทะเบียนใบส าคญัแสดง
สิทธิมีหนา้ที่ที่จะตอ้งออกใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูท้รงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิที่ฝากไวก้ับ
ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยแ์ละลงทะเบียนใหผู้ท้รงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิรายดังกล่าวเป็นผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิตามจ านวนที่ไดร้บัแจง้จากศูนยร์บั
ฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี ้เมื่อได้มีการออกใบส าคัญแสดงสิทธิและลงทะเบียนดังกล่าวแลว้ นาย
ทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิจะแก้ไขจ านวนรวมของใบส าคัญแสดงสิทธิที่ลงทะเบียนในสมุด
ทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิไวใ้นช่ือของศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์โดยหกัจ านวนใบส าคญัแสดง
สทิธิที่ไดแ้ยกไปลงทะเบียนไวใ้นช่ือของผูท้รงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิออก สว่นจ านวนรวมของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกใหแ้ก่ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยน์ัน้ หากนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ
ไมไ่ดท้ าการแกไ้ข (ไมว่า่ดว้ยเหตใุดก็ตาม) ใหถื้อว่ามีจ านวนลดลงตามจ านวนของใบส าคญัแสดง
สิทธิที่ไดแ้ยกไปออกใบส าคญัแสดงสิทธิและลงทะเบียนไวใ้นช่ือของผูท้รงสิทธิในใบส าคญัแสดง
สทิธิดงักลา่ว 
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2.3 วิธีการใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้ 

2.3.1 วนัก าหนดการใชส้ทิธิ 
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิจะสามารถใชส้ทิธิการแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัของบรษัิทฯ ไดต้าม
ก าหนดเวลาดงันี ้
1. ครัง้แรกใน วนัท่ี 20 กรกฎาคม 2564 
2. วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2564 
3. วนัท่ี 20 มีนาคม 2565 
4. วนัท่ี 20 กรกฎาคม 2565  
5. วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2565 
6. วนัท่ี 20 มีนาคม 2566  
7. วนัท่ี 20 กรกฎาคม 2566 
8. วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2566  
9. วนัท่ี 20 มีนาคม 2567 
10. และครัง้สดุทา้ยใน วนัที่ 2 มิถุนายน 2567 ก าหนดใหต้รงกับวนัครบก าหนดอายุของใบส าคญั
แสดงสทิธิซึง่ตรงกบัวนัท่ี 2 มิถนุายน 2567 

ทัง้นี ้ในกรณีที่วนัก าหนดการใชส้ทิธิใด ๆ ตรงกบัวนัหยดุท าการของบริษัทฯ ใหเ้ลื่อนวนัก าหนดใชส้ิทธิ
ครัง้ดงักล่าวเป็นวนัท าการก่อนหนา้ โดยบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ และไม่มี
ขอ้ก าหนดเรยีกใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิ สามารถใชส้ทิธิก่อนครบก าหนด 

2.3.2 การใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญั 

ในการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัของบรษัิทฯ แตล่ะครัง้ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิสามารถใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญั
ทัง้หมดหรือบางสว่นก็ได ้ส  าหรบัใบส าคญัแสดงสิทธิที่เหลือและไม่ไดใ้ชส้ิทธิภายในวนัก าหนดการใช้
สิทธิครัง้สดุทา้ย บริษัทฯ จะถือว่าผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ประสงคจ์ะใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดง
สทิธิดงักลา่ว และใหถื้อวา่ใบส าคญัแสดงสทิธินัน้ ๆ สิน้สภาพโดยไมม่ีการใชส้ทิธิ 

2.3.3 ระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิ 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิซึง่ประสงคจ์ะใชส้ทิธิในการซือ้หุน้สามญัของบรษัิทฯ จะตอ้งแจง้ความจ านงใน
การใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัของบรษัิทฯ ตามวิธีที่ระบไุวใ้นขอ้ 2.3.6 โดยมีระยะเวลาแจง้ความจ านงในการ
ใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัของบรษัิทฯ ดงันี ้
- การแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัในแตล่ะครัง้ (ยกเวน้การใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ย) 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิซึง่ประสงคท์ี่จะใชส้ิทธิในการซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ จะตอ้งแจง้ความ  
จ านงในการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิระหว่างเวลา 09.00 – 15.30 น. ของทกุ
วนัท าการ ภายในระยะเวลา 5 (หา้) วนัท าการก่อนวนัก าหนดการใชส้ทิธิในแตล่ะครัง้ 
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 (“ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ”) ในกรณีที่วันก าหนดการใช้สิทธิตรงกับ
วนัหยดุท าการของบรษัิทฯ ใหเ้ลือ่นวนัก าหนดการใชส้ทิธิดงักลา่ว เป็นวันท าการสดุทา้ยก่อนหนา้
วนัก าหนดการใชส้ิทธิครัง้ดงักลา่ว ทัง้นี ้บริษัทฯ จะไม่ปิดสมดุทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ
เพื่อพกัการโอนใบส าคญัแสดงสทิธิเพื่อก าหนดสทิธิของผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิในการท่ีจะใชส้ทิธิ
ซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทฯ 

- การแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิการซือ้หุน้สามญัครัง้สดุทา้ย 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิซึง่ประสงคท์ี่จะใชส้ิทธิในการซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ จะตอ้งแจง้ความ  
จ านงในการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิระหว่างเวลา 09.00 – 15.30 น. ของทกุ
วนัท าการ ภายในระยะเวลา 15 (สิบหา้) วนัก่อนวนัก าหนดการใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ย (“ระยะเวลา
การแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย”) ในกรณีที่วนัก าหนดการใชส้ทิธิตรงกบัวนัหยดุ
ท าการของบริษัทฯ ใหเ้ลื่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิดังกล่าว เป็นวันท าการสุดทา้ยก่อนหนา้วัน
ก าหนดการใชส้ทิธิครัง้ดงักลา่ว  

ทัง้นี ้การแจง้ข่าวเก่ียวกบัการใชส้ิทธิ ระยะเวลาการใชส้ิทธิ และระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการ  
ใชส้ทิธิ บรษัิทฯ จะแจง้รายละเอียดดงักลา่วอย่างนอ้ย 5 (หา้) วนัท าการก่อนระยะเวลาการแจง้ความ
จ านงในการใช้สิทธิในแต่ละครั้งผ่านระบบเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนโดยสื่อ
อิเลก็ทรอนิคสข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ ส าหรบัการใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ย บรษัิทฯ จะสง่จดหมายลงทะเบียน
ถึงผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ตามรายช่ือที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ณ วนัปิด
สมดุทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้สดุทา้ย ภายใน 21 (ยี่สิบเอ็ด) วนัก่อนวนัก าหนดการ
ใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ย นอกจากนี ้บริษัทฯ จะปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ 21 (ยี่สิบ
เอ็ด) วนัก่อนวนัก าหนดการใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ย และตลาดหลกัทรพัยจ์ะท าการขึน้เครื่องหมายหา้มการ
ซือ้ขาย (SP) ล่วงหนา้ 2 (สอง) วนัท าการก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ ใน
กรณีที่วนัแรกของการปิดสมดุทะเบียนดงักลา่ว ตรงกบัวนัหยดุของตลาดหลกัทรพัย ์ใหเ้ลื่อนเป็นวนัท า
การก่อนหน้า และในกรณีที่วันก าหนดการใช้สิทธิครัง้สุดท้ายตรงกับวันหยุดท าการ ให้เลื่อนวัน
ก าหนดการใช้สิทธิครัง้สุดทา้ยดังกล่าว เป็นวันท าการสุดทา้ยก่อนหนา้วันก าหนดการใช้สิทธิครัง้
สดุทา้ยดังกล่าว ทัง้นี ้ใบส าคัญแสดงสิทธิจะถูกพักการซือ้ขายตัง้แต่วันแรกที่ตลาดหลกัทรพัยข์ึน้
เครือ่งหมาย SP จนถึงวนัก าหนดการใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ย  

2.3.4 นายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสทิธิ 
บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
ชัน้ 1 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (ขา้งสถานทตูจีน) 
เลขที่ 93 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง  
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท ์0-2009-9000  
โทรสาร 0-2009-9991 
Website: www.set.or.th/tsd 
E-mail: TSDCallCenter@set.or.th  

http://www.set.or.th/tsd
mailto:TSDCallCenter@set.or.th
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(1) นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสทิธิจะรบัผิดชอบตอ่การปิดสมดุทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิ ซึ่ง
ในสมดุทะเบียนจะตอ้งประกอบดว้ย ช่ือและนามสกุลจริง สญัชาติ และที่อยู่ของผูถื้อใบส าคญั
แสดงสทิธิ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยก์ าหนด ทัง้นี ้บริษัทฯ จะถือว่าขอ้มลูที่
ปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิเป็นขอ้มลูที่ถกูตอ้ง ดงันัน้ ผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิมีหนา้ที่ในการแจง้การเปลี่ยนแปลงขอ้มูล หรือแก้ไขขอ้ผิดพลาดในรายละเอียดในการลง
บนัทกึในสมดุทะเบียนใบส าคญัแสดงสทิธิตอ่นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสทิธิโดยตรง  

(2) นายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่จะต้องออกใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ที่ฝากไวก้บัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์และจะตอ้งลงช่ือศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย์
เป็นผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิแทนในสมดุทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธินัน้ และนายทะเบียนจะ
ออกใบส าคญัแสดงสิทธิหรือออกใบรบัเพื่อใชแ้ทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามแบบที่นายทะเบียน
ก าหนดใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์

(3) นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิมีหนา้ที่ตามสญัญาการแต่งตัง้นายทะเบียนที่จะตอ้งจดัท าและ
เก็บรกัษาสมุดทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไวจ้นกว่าใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดจะมีการใช้
สทิธิซือ้หุน้รองรบัของบรษัิทฯ หรอืจนกวา่ครบก าหนดอายใุบส าคญัแสดงสทิธิ (แลว้แตก่รณี) 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิในการเปลีย่นนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสทิธิ โดยแจง้ใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดง
สทิธิทราบถึงการเปลีย่นแปลงดงักลา่วลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 (สามสบิ) วนั โดยแจง้ผา่นระบบเปิดเผย
สารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนโดยสื่ออิเล็กทรอนิคสข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์  และแจง้ใหส้  านกังาน 
ก.ล.ต. ทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 (สามสบิ) วนั เช่นกนั  

2.3.5 สถานท่ีติดตอ่ในการใชส้ทิธิ 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิฯ สามารถติดตอ่บรษัิทฯ เพื่อใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิได ้ตามระยะเวลา
การแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิที่ระบไุวใ้นขอ้ 2.3.3 ณ สถานท่ีตามที่อยูด่งัตอ่ไปนี ้

ฝ่ายเลขานกุารบรษัิทฯ 
บรษัิท อีสตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน)  
25/28 หมู ่12 ต าบลบงึค าพรอ้ย อ าเภอล าลกูกา จงัหวดัปทมุธานี 12150 
โทรศพัท ์0-2152-7301-4 ตอ่ 212 หรอื 202 
โทรสาร 0-2152-7305 

ในกรณีที่บรษัิทฯ มีการเปลีย่นแปลงสถานท่ีติดตอ่ในการใชส้ทิธิ บรษัิทฯ จะแจง้รายละเอียดใหก้บัผูถื้อ
ใบส าคัญแสดงสิทธิทราบโดยแจ้งผ่านระบบเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนโดยสื่อ
อิเลก็ทรอนิคสข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตอ่ไป 

2.3.6 วิธีการและขัน้ตอนการใชส้ทิธิ 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถขอรบัแบบแสดงความจ านงในการใช้
สิทธิซือ้หุน้สามญัไดท้ี่บริษัทฯ หรือดาวนโ์หลดจากเว็บไซตข์องบริษัทฯ (www.eastcoast.co.th) ใน
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ระหว่างระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ หรือระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ
ครัง้สดุทา้ย 

2.3.6.1 ในกรณีที่ใบส าคญัแสดงสทิธิอยูใ่นระบบใบหุน้ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชใ้บส าคญั
แสดงสทิธิเป็นหลกัฐานในการแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิไดท้นัที 

2.3.6.2 ในกรณีที่ใบส าคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไรใ้บหุ้น (Scripless) ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิที่
ตอ้งการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัตอ้งแจง้ความจ านงและกรอกแบบค าขอ เพื่อขอถอนใบส าคญั
แสดงสทิธิ หรอืเพื่อใหอ้อกใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ ตามที่ตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด โดยยื่น
ต่อบริษัทหลกัทรพัยท์ี่ท  าหนา้ที่เป็นนายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัย ์(Broker) ของตน และบริษัท
หลกัทรพัยด์งักลา่ว จะด าเนินการแจง้กบัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์เพื่อขอถอนใบส าคญัแสดง
สทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ส  าหรบัน าไปใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการใชส้ิทธิซือ้หุน้
สามญักบับรษัิทฯ เพื่อด าเนินการใชส้ทิธิตามที่ระบไุวข้า้งตน้ 

2.3.6.3 ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ที่ประสงคจ์ะใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญั
จะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขและภายในระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิหรือ
ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิครัง้สุดท้าย โดยด าเนินการและส่งเอกสาร 
ดงัตอ่ไปนีใ้หแ้ก่บรษัิทฯ ตามสถานท่ีติดตอ่ที่ระบไุวใ้นขอ้ 2.3.5 ขา้งตน้ 

(ก) แบบแสดงความจ านงในการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัที่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้ง ชดัเจน และ
ครบถว้นทกุรายการ พรอ้มลงนามโดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ และสง่ใหแ้ก่บริษัทฯ ใน
การใช้สิทธิ ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ  หรือระยะเวลาการแจ้ง
ความจ านงในการใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ย ทัง้นี ้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถขอรบัแบบ
แสดงความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุน้สามัญได ้ณ สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ หรือ
ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตข์องบริษัทฯ (www.eastcoast.co.th) ในระหว่างระยะเวลาแจง้
ความจ านงในการใชส้ทิธิ หรอืระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ย  

(ข) ใบส าคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ ตามแบบที่ตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 
ซึ่งผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิลงลายมือช่ือผูโ้อนดา้นหลงั ตามจ านวนที่ระบุอยู่ในแบบ
แสดงความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญ และหนังสือมอบอ านาจให้ผู้อื่นมารับ
ใบส าคญัแสดงสทิธิฉบบัใหม ่ส าหรบัใบส าคญัแสดงสทิธิที่ยงัไมไ่ดใ้ชส้ทิธิ (ถา้มี) 

(ค) ช าระเงินตามจ านวนในการใชส้ทิธิ ตามที่ระบใุนแบบแสดงความจ านงในการใชส้ิทธิซือ้
หุน้สามญั โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ที่ประสงคจ์ะใช้
สทิธิซือ้หุน้สามญัจะตอ้งช าระเป็นเงินโอนเขา้บญัชีดงัต่อไปนีเ้ท่านัน้ “บัญชีจองซือ้หุ้น
เพิ่มทุน บริษัท อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน)” ประเภทบัญชีกระแส
รายวัน ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สาขา แกลง เลขที่บัญชี 329-3-03799-4 
ทั้งนี  ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะงดรับช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามัญด้วยวิธีการอื่น
นอกเหนือจากเงินโอนเขา้บญัชีที่ก าหนดไวน้ีเ้ทา่นัน้ 
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ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิจะเป็นผูร้บัภาระค่าใช้จ่าย 
และ/หรือค่าธรรมเนียมที่เกิดขึน้จากการโอนเงิน ค่าอากรแสตมป์ที่เกิดขึน้ หรือภาษีอื่น
ใด (ถา้มี) ตามบทบญัญัติแห่งประมวลรษัฎากรหรือขอ้บงัคบัหรือกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้
บงัคบัในการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธิ 

(ง) หลกัฐานประกอบการใชส้ทิธิ 

1. บคุคลสญัชาติไทย  : ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ 
หรือส าเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่
หมดอาย ุ(ในกรณีมีการเปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกุล ซึ่งท า
ใหช่ื้อ/ช่ือสกุล ไม่ตรงกับใบส าคญัแสดงสิทธิ ให้
แนบเอกสารที่ออกโดยหนว่ยงานราชการ เช่น ใบ
แจ้งเปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกุล เป็นต้น) พร้อมรับรอง
ส าเนาถกูตอ้ง 

2. บคุคลตา่งดา้ว : ส าเนาใบตา่งดา้ว หรอืส าเนาบตัรหนงัสอืเดินทาง
ที่ยงัไมห่มดอาย ุพรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

3. นิติบคุคลในประเทศ : ส าเนาหนงัสือรบัรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวง
พาณิชย ์อายไุม่เกิน 3 (สาม) เดือน นบัจากวนัที่
ยื่นแบบแสดงความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้น
สามญั พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยกรรมการ 
ผู้มีอ  านาจที่มี ช่ือปรากฏอยู่ในหนังสือรับรอง
บรษัิทนัน้ และเอกสารหลกัฐานของผูม้ีอ  านาจลง
ลายมือช่ือตาม 1. หรือ 2. แลว้แต่กรณี พรอ้ม
รบัรองส าเนาถกูตอ้ง  

4. นิติบคุคลตา่งประเทศ : ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล 
และ/หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย
หน่วยงานของรฐัอื่นที่มีอ  านาจของประเทศที่นิติ
บุคคลนั้นจดทะเบียนจัดตั้ง และรับรองโดย 
Notary Public ของประเทศที่ออกเอกสารนัน้โดย
มีอายุไม่เกิน 3 (สาม) เดือนก่อนวันที่ยื่นแบบ
แสดงความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญ 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มี
อ  านาจ และเอกสารหลกัฐานของผูม้ีอ  านาจลง
ลายมือช่ือตาม 1. หรือ 2. แลว้แต่กรณี พรอ้ม
รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
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5. คสัโตเดียน (Custodian) : ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนรบัรองโดย Notary 
Public ของประเทศที่ออกเอกสารนัน้ โดยมีอายุ
ไม่เกิน 3 (สาม) เดือน ก่อนวนัที่ยื่นแบบแสดง
ความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญ พรอ้ม
หนังสือแต่งตัง้คัสโตเดียน หนังสือมอบอ านาจ 
(ถ้ามี) และเอกสารหลกัฐานของผูม้ีอ  านาจลง
ลายมือช่ือตาม 1. หรือ 2. แลว้แต่กรณี พรอ้ม
รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

ทัง้นี ้หากผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ไม่สง่มอบหลกัฐานประกอบการใชส้ิทธิตามที่กลา่ว
ขา้งตน้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ประสงคจ์ะใชส้ิทธิ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นัน้ ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถใชด้ลุพินิจในการ
พิจารณาให้ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิได้ตามความ
เหมาะสม 

2.3.6.4 จ านวนหน่วยของใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซือ้หุน้
สามญัจะตอ้งเป็นจ านวนเต็มเทา่นัน้ โดยอตัราการใชส้ิทธิเท่ากบัใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบ
แทนใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 (หนึง่) หนว่ยตอ่หุน้สามญั 1 (หนึง่) หุน้ เวน้แตก่รณีการปรบัอตัรา
การใชส้ทิธิตามขอ้ 3.3 (เง่ือนไขการปรบัสทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ) 

2.3.6.5 จ านวนหุน้สามญัที่ออกเมื่อมีการใชส้ิทธิ จะค านวณโดยการน าจ านวนเงินในการใชส้ิทธิ ซึ่งผู้
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิไดช้ าระตามที่กล่าวขา้งตน้ หารด้วย
ราคาการใชส้ทิธิในขณะที่มีการใชส้ทิธินัน้ โดยบรษัิทฯ จะออกหุน้สามญัเป็นจ านวนเต็มไมเ่กิน
จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ คูณดว้ยอตัราการใช้
สทิธิ หากมีการปรบัราคาการใชส้ิทธิ และ/หรือ อตัราการใชส้ิทธิแลว้ ท าใหม้ีเศษเหลืออยู่จาก
การค านวณดงักลา่ว บริษัทฯ จะไม่น าเศษดงักลา่วมาคิดค านวณและจะช าระเงินท่ีเหลือจาก
การใชส้ิทธิดงักลา่วเป็นเงินโอน หรือเช็คระบช่ืุอขีดครอ่มเฉพาะคืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบัภายใน 14 (สิบสี่) 
วนัท าการ นบัจากวนัก าหนดการใชส้ทิธิในแตล่ะครัง้โดยไมม่ีดอกเบีย้ไมว่า่ในกรณีใด ๆ 

ในกรณีที่ตอ้งมีการเปลี่ยนแปลงอตัราการใชส้ิทธิตามเกณฑก์ารปรบัราคาการใชส้ิทธิและ
อตัราการใชส้ทิธิตามที่ระบใุนเง่ือนไขการปรบัสทิธิ และมีเศษของจ านวนหุน้สามญัที่จะไดร้บั
จากการใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ ใหต้ดัเศษของหุน้ทิง้ 

2.3.6.6 การใชส้ิทธิในวนัก าหนดการใชส้ิทธิในแต่ละครัง้ตามขอ้ 2.3.1 และขอ้ 2.3.3 ผูถื้อใบส าคญั
แสดงสทิธิ สามารถใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญั โดยไมม่ีการก าหนดจ านวนหุน้สามญัขัน้ต ่า 

2.3.6.7 หากบรษัิทฯ ไดร้บัหลกัฐานใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือหลกัฐาน
ประกอบการใชส้ิทธิตามขอ้  2.3.6.3 (ง) ไม่ครบถว้นหรือไม่ถกูตอ้ง หรือบริษัทฯ ตรวจสอบได้
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ว่าขอ้ความที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ กรอกลงในแบบแสดง
ความจ านงในการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญันัน้ ไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้ง หรอืติดอากรแสตมป์ (ถา้
มี) ไม่ครบถ้วนถูกตอ้งตามบทบญัญัติแห่งประมวลรษัฎากร ขอ้บงัคบั หรือกฎหมายต่าง ๆ  
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ตอ้งท าการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภายใน
ระยะเวลาการแจง้ความจ านงใชส้ิทธิในแต่ละครัง้ หรือระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการ
ใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ย หากผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ไม่ท าการ
แกไ้ขใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลาดงักล่าว บริษัทฯ จะถือว่าผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิแสดง
เจตนายกเลกิการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญั และใหถื้อว่าการแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิในครัง้
นัน้สิน้สภาพลงโดยไมม่ีการใชส้ทิธิ  

บริษัทฯ จะโอนเงินคืน หรือสั่งจ่ายเช็คระบุช่ือขีดคร่อมเฉพาะ (แลว้แต่กรณี) และใบส าคญั
แสดงสทิธิฯ หรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ สว่นท่ีเหลอืในกรณีที่บริษัทฯ ถือว่ามีการใชส้ิทธิ
เพียงบางสว่นคืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิฯ หรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ภายใน 14 
(สิบสี่) วันท าการนับจากวันก าหนดการใช้สิทธิในครัง้นัน้ ๆ บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อ
ดอกเบีย้และ/หรือค่าเสียหายอื่นใดไม่ว่ากรณีใด ๆ อย่างไรก็ดี ใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบ
แทนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่มีการใชส้ิทธิดงักลา่ว ยงัคงมีผลบงัคบัใชต้่อไปจนกว่าจะถึง
วนัก าหนดการใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ย 

ในกรณีที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ช าระจ านวนเงินในการใช้
สิทธิไม่ครบถ้วนตามจ านวนที่ระบุไวใ้นแบบแสดงความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุน้สามัญ 
บรษัิทฯ มีสทิธิที่จะด าเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไปนี ้ตามที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ
หรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิเลอืกไวใ้นแบบแสดงความจ านงในการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญั 

(ก) ถือวา่การแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธินัน้สิน้สภาพลง โดยไมม่ีการใชส้ทิธิ หรอื 

(ข) ถือว่าจ านวนหุน้สามัญที่จองซือ้มีจ านวนเพียงบางส่วนเท่ากับจ านวนที่จะไดร้บัตาม
จ านวนเงินในการใชส้ิทธิ ซึ่งบริษัทฯ ไดร้บัช าระไวจ้ริงตามราคาการใชส้ิทธิในขณะนัน้ 
หรอื 

(ค) ใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ ช าระเงินเพิ่มเตมิตามจ านวน
ที่ประสงคจ์ะใชส้ทิธิใหค้รบถว้นภายในระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิในแต่ละ
ครัง้ หรือระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ย หากบริษัทฯ ไม่ไดร้บั
เงินครบถว้นตามจ านวนในการใชส้ิทธิภายในระยะเวลาดงักลา่ว บริษัทฯ จะถือว่าผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสทิธิแสดงเจตนายกเลกิการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญั และใหถื้อการแจง้ความ
จ านงในการใชส้ทิธิในครัง้นัน้สิน้สภาพลง โดยไมม่ีการใชส้ทิธิ 

ในกรณีตาม (ก) และ (ค) บรษัิทฯ จะโอนเงินคืน หรือสั่งจ่ายเช็คระบช่ืุอขีดครอ่มเฉพาะ (แลว้แต่
กรณี) และใบส าคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิคืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิ  



 
บริษัท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ากัด (มหาชน) 

หนา้ท่ี 17 จาก 39 

หรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิภายใน 14 (สบิสี)่ วนัท าการนบัจากวนัก าหนดการใชส้ิทธิในครัง้
นัน้ ๆ บรษัิทฯ จะไมร่บัผิดชอบตอ่ดอกเบีย้และ/หรอืคา่เสยีหายอื่นใดไมว่า่กรณีใด ๆ 

ในกรณีตาม (ข) เวน้แต่เป็นการใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ย บริษัทฯ จะสง่มอบใบส าคญัแสดงสิทธิ 
หรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิสว่นท่ีเหลอืในกรณีที่บรษัิทฯ ถือวา่มีการใชส้ทิธิเพียงบางสว่น
คืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิทางไปรษณียล์งทะเบียน
ตอบรบัภายใน 14 (สบิสี)่ วนัท าการนบัจากวนัก าหนดการใชส้ิทธิ โดยไม่มีดอกเบีย้และ/หรือ
คา่เสียหายอื่นใดไม่ว่ากรณีใด ๆ อย่างไรก็ดี ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดง
สทิธิที่ยงัไมม่ีการใชส้ทิธิดงักลา่วยงัคงมีผลบงัคบัใชต้่อไปจนกว่าจะถึงวนัก าหนดการใชส้ิทธิ
ครัง้สดุทา้ย 

การกระท าใด ๆ ของบรษัิทฯ ตามขอ้ 2.3.6.7 นี ้ใหถื้อวา่เป็นท่ีสดุในแตล่ะครัง้ของการใชส้ทิธิ 

2.3.6.8 เมื่อมีผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงคจ์ะใช้สิทธิซือ้หุน้
สามญัไดป้ฏิบตัิตามเง่ือนไขการแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญั กล่าวคือ ไดส้่ง
มอบทัง้ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ แบบแสดงความจ านงในการใช้
สทิธิซือ้หุน้สามญั พรอ้มหลกัฐานประกอบการใชส้ทิธิตามขอ้  2.3.6.3 (ง) และช าระเงินคา่จอง
ซือ้หุน้สามญัถกูตอ้งและครบถว้นสมบรูณ ์ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบส าคญัแสดง
สทิธิจะไมส่ามารถเพิกถอนการใชส้ทิธิได ้เวน้แตจ่ะไดร้บัความยินยอมเป็นหนงัสอืจากบรษัิทฯ 

2.3.6.9 เมื่อพน้ก าหนดวนัก าหนดการใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ยแลว้ แตผู่ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ยงัมิไดป้ฏิบตัิตามเง่ือนไขของการใชส้ิทธิที่ก าหนดไวอ้ย่างครบถว้น ให้
ถือวา่ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธินัน้ ๆ สิน้สภาพลง โดยไม่มีการใช้
สทิธิ และผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ จะไมส่ามารถใชส้ทิธิไดอ้ีก
ตอ่ไปเมื่อพน้วนัท่ีก าหนดการใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ย 

2.3.6.10 ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินสว่นที่ไม่ไดใ้ชส้ิทธิใหก้บัผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือ  
ใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ไดภ้ายในระยะเวลา 14 (สิบสี่) วนั นบัจากวนัก าหนดการใช้
สิทธิในครัง้นัน้ ๆ ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิจะไดร้บัอตัรา
ดอกเบีย้รอ้ยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี โดยค านวณจากเงินสว่นที ่ไม่ไดร้บัการใชส้ิทธิ
นบัตัง้แต่วนัที่พน้ก าหนดเวลา 14 (สิบสี่) วนัดงักลา่ว จนถึงวนัที่ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ
ไดร้บัคืนเงินสว่นที่ไม่ไดใ้ชส้ิทธิ 

อยา่งไรก็ดี หากบริษัทฯ ไดท้ าการโอนเงินคืน หรือสั่งจ่ายเช็คระบช่ืุอขีดครอ่มเฉพาะช่ือผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบัตามที่
อยูท่ี่ระบใุนแบบแสดงความจ านงในการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัโดยถกูตอ้งแลว้โดยชอบ ใหถื้อ
วา่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิไดร้บัเงินคืนโดยชอบแลว้และจะไม่มีสิทธิเรียกรอ้งดอกเบีย้ และ/
หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป โดยบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในความสญูหายหรือเสียหาย
อยา่งใด ที่อาจเกิดขึน้เนื่องจากการสง่เช็ค  ทางไปรษณียด์งักล่าว 
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2.3.6.11 ในกรณีที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิ ใชส้ทิธิซือ้หุน้รองรบัไมเ่ต็มจ านวนท่ีตนมีสิทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิ บริษัทฯ จะออกใบส าคญัแสดงสิทธิใบใหม่ที่ระบจุ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดง
สิทธิที่ยงัไม่ไดใ้ชส้ิทธิใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิภายใน 14 (สิบสี่) วนัท าการนบัแต่วนัใช้
สทิธิในแตล่ะครัง้ ยกเวน้ในการใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ยจะไมม่ีการออกใบส าคญัแสดงสทิธิใด ๆ อีก 

2.3.6.12 ในกรณีที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ส่งมอบใบส าคญัแสดง
สิทธิเป็นจ านวนมากกว่าจ านวนที่ประสงคจ์ะใชส้ิทธิ บริษัทฯ จะสง่ใบส าคญัแสดงสิทธิใบ
ใหม่ โดยมีจ านวนของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ลดลงใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิดังกล่าว 
หากใบส าคญัแสดงสิทธินัน้อยู่ในระบบใบหุน้ โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบัภายใน 
14 (สบิสี)่ วนัท าการนบัจากวนัใชส้ทิธินัน้ ๆ และจะท าการยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิใบเก่า
ตอ่ไป 

2.3.6.13 บรษัิทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปลีย่นแปลงทนุช าระแลว้ของบรษัิทฯ ตอ่กระทรวงพาณิชยต์าม
จ านวนหุน้สามญัที่ออกใหม่ส  าหรบัการใชส้ิทธิในแต่ละครัง้ภายใน 14 (สิบสี่) วนันบัตัง้แต่
วนัท่ีบรษัิทฯ ไดร้บัช าระคา่หุน้ตามจ านวนที่มีการใชส้ทิธิแตล่ะครัง้ หรอืภายใน 14 (สิบสี่) วนั 
นบัแตว่นัท่ีก าหนดการใชส้ทิธิในแตล่ะครัง้ โดยใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด และบริษัทฯ 
จะด าเนินการจดทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนส าคญัแสดงสิทธิที่ไดใ้ชส้ิทธิ
โดยถกูตอ้งสมบรูณแ์ลว้นัน้ เขา้เป็นผูถื้อหุน้สามญัของบริษัทฯ ในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ตาม
จ านวนหุน้สามญัที่ค  านวณไดจ้ากการใชส้ทิธิในครัง้นัน้ 

บรษัิทฯ จะด าเนินการยื่นค าขอใหร้บัหุน้สามญัที่เกิดจากการใชส้ทิธิดงักลา่วเป็นหลกัทรพัยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยภ์ายใน 30 (สามสบิ) วนันบัจากวนัก าหนดการใชส้ทิธิแตล่ะครัง้ 

หุน้สามญัใหม่ที่ออกเนื่องจากการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและสถานะเท่า
เทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ได้ออกไปก่อนหนา้แลว้ทุกประการ นับตัง้แต่วันที่นาย
ทะเบียนหุน้ของบริษัทฯ ไดจ้ดแจง้ช่ือของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนส าคญัแสดง
สทิธิที่ไดใ้ชส้ทิธิโดยถกูตอ้งสมบรูณแ์ลว้นัน้ในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เป็นผูถื้อหุน้
ของบรษัิทฯ และกระทรวงพาณิชยร์บัจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระของบริษัทฯ เรียบรอ้ยแลว้ทกุ
ประการ อนัเนื่องมาจากการใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ 

2.3.6.14 ในกรณีหุน้สามญัที่ส  ารองไวเ้พื่อรองรบัการใชส้ิทธิที่ไม่เพียงพอ บริษัทฯ จะด าเนินการชดใช้
คา่เสยีหายที่เกิดขึน้ใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิที่ไม่สามารถใชส้ิทธิได้ตามขอ้ 8 อย่างไรก็
ตาม บริษัทฯ จะไม่ชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได ้
ถึงแมว้่าจะมีหุน้สามญัเพียงพอก็ตาม (เช่น กรณีที่ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิต่างดา้วที่ไม่
สามารถใชส้ทิธิเพราะถกูจ ากดัสทิธิตามสดัสว่นการถือหุน้ตามที่ระบไุวใ้นขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ) 

2.3.6.15 (ก) ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิที่เป็นบคุคลที่มิใช่สญัชาติไทยตามขอ้บงัคบับรษัิทฯ จะสามารถ
ใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ เพื่อซือ้หุน้รองรบัของบรษัิทฯ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น
ไดภ้ายใตเ้ง่ือนไขวา่ เมื่อไดใ้ชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิในวนัใชส้ทิธิในครัง้นัน้ ๆ แลว้
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ตอ้งไมท่ าใหก้ารถือหุน้ของบริษัทฯ โดยบคุคลที่มิใช่สญัชาติไทยทัง้หมดขดัต่อขอ้บงัคบั
ของบรษัิทฯ หรอืกฎหมายที่เก่ียวขอ้งในเรื่องสดัสว่นการถือหุน้ของบคุคลที่มิใช่สญัชาติ
ไทย ซึ่ง ณ วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธินีอ้ยู่ที่รอ้ยละ 49 (สี่สิบเกา้) ของจ านวนหุน้ที่ได้
ออกจ าหนา่ยแลว้ทัง้หมดของบรษัิท 

  (ข) อยา่งไรก็ดี หากขอ้จ ากดัการถือหุน้ของบคุคลที่มิใช่สญัชาติไทยตาม (ก) ขา้งตน้มีผลท าให้
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิที่เป็นบคุคลที่มิใช่สญัชาติไทย ซึง่ไดใ้ชส้ทิธิตามวิธีการดงักลา่วมา
ครบถ้วน ไม่สามารถใชส้ิทธิไดเ้ต็มจ านวนที่ระบุในแบบแสดงความจ านงในการใชส้ิทธิ 
บรษัิทฯ จะอนญุาตใหด้ าเนินการใชส้ิทธิไดเ้พียงสว่นที่ไม่ขดัต่อขอ้จ ากดัการถือหุน้ขา้งตน้
ภายใตห้ลกัการผูแ้สดงความจ านงก่อนจะสามารถใช้สิทธิไดก้่อน (First Come, First 
Served) และบริษัทฯ จะคืนใบส าคัญแสดงสิทธิและเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิโดยไม่มี
ดอกเบีย้ให้แก่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทยดังกล่าว ทาง
ไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบัภายใน 14 (สบิสี)่ วนัท าการ นบัแตว่นัใชส้ทิธิในครัง้นัน้ ๆ  

   หากในวนัใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ย ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่เป็นบคุคลที่มิใช่สญัชาติไทยไม่
สามารถใชส้ทิธิ เนื่องจากขอ้จ ากดัเรื่องสดัสว่นการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ที่เป็นบคุคลที่มิใช่
สญัชาติไทยใหถื้อว่าใบส าคญัแสดงสิทธิดงักลา่วหมดอายุลง โดยผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิที่เป็นบคุคลที่มิใช่สญัชาติไทยดงักลา่ว ไม่มีสิทธิเรียกรอ้งค่าเสียหายหรือค่าชดใช้
ใด ๆ จากบรษัิทฯ และบรษัิทฯ จะไมม่ีการช าระคา่เสยีหายหรอืคา่ชดเชยใด ๆ ใหแ้ก่ผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสทิธิจากเหตดุงักลา่วทัง้สิน้ 

2.3.6.16 การออกและสง่มอบหุน้สามญัออกใหม่ ช่ือที่จะระบใุนหุน้สามญัออกใหม่จะใชช่ื้อเดียวกัน
กบัช่ือที่ปรากฏอยูใ่นแบบแสดงความจ านงในการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญั โดยบริษัทฯ จะจดัสง่
ใบหุน้ไปยงัผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ตามที่อยู่ที่ไดร้ะบไุวใ้นแบบแสดงความจ านงในการใช้
สทิธิซือ้หุน้สามญัโดยทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบัภายใน 15 (สบิหา้) วนัท าการ นบัจาก
วนัก าหนดการใชส้ทิธิแตล่ะครัง้ อยา่งไรก็ตาม บรษัิทฯ อาจตกลงกบัผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิ
ลว่งหนา้ ใหบ้ริษัทฯ เก็บใบหุน้สามญั ใบส าคญัแสดงสิทธิ ใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ และ
เอกสารอื่น ๆ ไวท้ี่บริษัทฯ เพื่อใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือตวัแทนมารบัไปดว้ยตวัเองก็
ได ้โดยจะตอ้งด าเนินการตามที่บริษัทฯ ก าหนด บริษัทฯ อาจจะออกใบหุน้ในระบบใบหุน้ 
(Script) และระบบไรใ้บหุ้น (Scripless) หากบริษัทฯ จะออกหุน้สามญัโดยระบบไรใ้บหุน้ 
บริษัทฯ จะด าเนินการเมื่อผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดแ้จง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบว่า ศูนยร์บัฝาก
หลกัทรพัยย์อมรบัเป็นนายทะเบียนหลกัทรพัยใ์หก้บัผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิแลว้ โดย
บริษัทฯ จะสง่ใบหุน้สามญัหรอืใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้ฝากไวก้บัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์โดย
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิตอ้งระบุช่ือและบญัชีของบริษัทสมาชิกของศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์
โดยถกูตอ้งในแบบแสดงความจ านงในการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญั และบริษัทฯ จะส่งมอบหุน้
สามญั หรือใบส าคญัแสดงสิทธิผ่านบญัชีฝากหลกัทรพัยภ์ายใน 7 (เจ็ด) วนัท าการนบัจาก
วนัใชส้ทิธิแตล่ะครัง้ 
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2.3.6.17 ในกรณีที่การใช้สิทธิซือ้หุน้สามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิตอ้งมีภาระภาษีเงินได้ ค่าอากร
แสตมป์หรือภาษีอื่นใด (ถา้มี) ตามประมวลรษัฎากรหรือกฎหมายอื่นใด ผูถื้อใบส าคญัแสดง
สทิธิที่ใชส้ทิธิซือ้หุน้ดงักลา่วตอ้งเป็นผูร้บัภาระค่าภาษีดงักลา่วทัง้สิน้ รวมทัง้ยินยอมใหบ้ริษัทฯ 
มีสทิธิหกัภาษี ณ ที่จ่ายได ้(ถา้มี) ตามที่กฎหมายก าหนด  

2.3.7 การแกไ้ขวิธีการและขัน้ตอนการใชส้ทิธิ 

ในกรณีที่ตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรือ ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ตลอดจนหน่วยงานใดที่เก่ียวขอ้งได้ออก
ประกาศ ระเบียบ หรอืวิธีการปฏิบตัิการใด ๆ ที่มีผลท าใหบ้รษัิทฯ ตอ้งแกไ้ขรายละเอียดของวิธีการและ
ขัน้ตอนในการใชส้ทิธิตามขอ้ 2.3.6 ใหบ้รษัิทฯ สามารถท าการแกไ้ขขัน้ตอนการใชส้ทิธิใหส้อดคลอ้งกบั
ประกาศ ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติดังกล่าวได ้และตอ้งแจ้งใหผู้ถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ นายทะเบียน
ใบส าคญัแสดงสทิธิ ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์และ ส านกังาน ก.ล.ต. ทราบโดยไมช่กัชา้ 

3. หน้าที่ของผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ 

ผูอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธิมีหนา้ที่ท่ีจะตอ้งปฏิบตัิตลอดอายสุญัญาของใบส าคญัแสดงสทิธิ ดงันี  ้

3.1. การปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้ก าหนดสทิธิ 

ผูอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธิจะใชค้วามพยายามอยา่งดีที่สดุ ในการประกอบธุรกิจใหเ้หมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
และจะปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง รวมตลอดถึงกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคับ และค าสั่งต่าง ๆ ที่ออกตาม
กฎหมาย และจะปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขตา่ง ๆ ของขอ้ก าหนดสิทธิฉบบันีโ้ดยเครง่ครดัตลอดอายขุอง
ใบส าคญัแสดงสทิธิ 

3.2. สทิธิของบรษัิทฯ ในการเรยีกใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิใชส้ทิธิก่อนระยะเวลาที่ก าหนดตามใบส าคญัแสดงสทิธิ 

ใบส าคญัแสดงสิทธิที่บริษัทฯ ออกครัง้นีไ้ม่มีขอ้ก าหนดใหบ้ริษัทฯ สามารถเรียกใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิใช้
สทิธิก่อนระยะเวลาที่ก าหนดตามใบส าคญัแสดงสทิธิ 

3.3. เง่ือนไขการปรบัสทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ 

3.3.1 บรษัิทฯ ตอ้งด าเนินการปรบัราคาการใชส้ิทธิและอตัราการใชส้ิทธิ ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 
เมื่อเกิดเหตกุารณใ์ดเหตกุารณห์นึง่ ดงัตอ่ไปนี ้ทัง้นีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อรกัษาผลประโยชนต์อบแทนของ
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิไมใ่หด้อ้ยไปกวา่เดิม 

(ก) เมื่อบรษัิทฯ เปลี่ยนแปลงมลูค่าที่ตราไวข้องหุน้สามญัของบริษัทฯ อนัเป็นผลมาจากการรวมหรือ
การแบง่แยกหุน้สามญัที่ไดอ้อกแลว้ของบรษัิทฯ 
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(ข) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุน้สามญัแก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลใน
วงจ ากัด ในราคาเฉลี่ยต่อหุน้ของหุน้สามญัที่ออกใหม่ที่ค  านวณได ้ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 (เกา้สิบ) 
ของ “ราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษัิทฯ” 

(ค) เมื่อบรษัิทฯ เสนอขายหลกัทรพัยอ์อกใหมใ่ด ๆ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/
หรอื บคุคลในวงจ ากดั โดยหลกัทรพัยน์ัน้ใหส้ิทธิแก่ผูถื้อหลกัทรพัยใ์นการใชส้ิทธิแปลงสภาพเป็น
หุน้สามญั หรือใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญั (เช่น หุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น
สามญั) โดยราคาเฉลี่ยต่อหุน้ของหุน้สามญัที่จะออกใหม่เพื่อรองรบัสิทธิดงักลา่ว ต ่ากว่ารอ้ยละ 
90 (เกา้สบิ) ของ “ราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษัิทฯ”  

(ง) เมื่อบรษัิทฯ จ่ายปันผลทัง้หมดหรอืบางสว่นเป็นหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ 

(จ) เมื่อบรษัิทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกวา่อตัรารอ้ยละ 80 (แปดสบิ) ของก าไรสทุธิตามงบการเงิน
รวมของบรษัิทฯ (ที่ไดม้ีการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ) หลงัจากหกัขาดทนุสะสม (ถา้
มี) เงินส ารองตามกฎหมาย สว่นของผูถื้อหุน้สว่นนอ้ย และภาษีเงินได ้ส าหรบัผลการด าเนินงาน
ในรอบระยะเวลาบญัชีใด ๆ ระหวา่งอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิที่ออกในครัง้นี ้ 

(ฉ) ในกรณีที่มีเหตกุารณใ์ด ๆ อนัท าใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ อนัท า
ใหผ้ลประโยชนต์อบแทนใด ๆ ท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ จะไดร้บั
เมื่อมีการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิดอ้ยไปกว่าเดิม โดยที่เหตกุารณใ์ด ๆ นัน้ไม่ไดอ้ยู่ในขอ้ 
(ก) ถึง (จ) 

ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงราคาการใชส้ิทธิที่จะซือ้หุน้สามญั และการเปลี่ยนแปลงอตัราการใชส้ิทธิที่
จะซือ้หุ้นสามัญ รวมทั้งวิธีการค านวณถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวตามที่ระบุต่อไปนี ้ไม่ได้ท าให้
ผลตอบแทนใด ๆ ที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ จะไดร้บัเมื่อมีการใชส้ิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิดอ้ยไปกว่าเดิม โดยบริษัทฯ จะด าเนินการปรบัราคา
การใชส้ทิธิ และอตัราการใชส้ทิธิในกรณีตา่ง ๆ ดงักลา่วขา้งตน้ตามสตูรและวิธีการค านวณ ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) เมื่อบรษัิทฯ เปลี่ยนแปลงมลูค่าที่ตราไวข้องหุน้สามญัของบริษัทฯ อนัเป็นผลมาจากการรวมหรือ
การแบง่แยกหุน้สามญัที่ไดอ้อกแลว้ของบรษัิทฯ 

บรษัิทฯ จะปรบัราคาการใชส้ิทธิอนัเป็นผลมาจากการรวม หรือการแบ่งแยกหุน้สามญัที่ออกแลว้
ของบรษัิทฯ โดยจะมีผลบงัคบัทนัที นบัตัง้แต่วนัที่มีการเปลี่ยนแปลงมลูค่าที่ตราไวข้องหุน้สามญั
ของบรษัิทฯ เพื่อใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ ไดร้บัหุน้ตามจ านวนที่
ค  านวณได้ตามสูตรและประเภทเช่นเดียวกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกภายหลังจากการ
เปลีย่นแปลงดงักลา่ว เสมือนวา่ไมม่ีการเปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไวข้องหุน้สามญัของบรษัิทฯ โดย
ราคาการใชส้ิทธิและอตัราการใชส้ิทธิจะมีผลเมื่อมูลค่าที่ตราไวม้ีผลบงัคบัใชต้ามที่เผยแพรผ่่าน
ระบบเผยแพรข่อ้มลูสือ่อิเลก็ทรอนิคสข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
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1. ราคาการใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้
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2. อตัราการใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้
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โดยที่  0Pr ice  คือ ราคาการใชส้ทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

 1Pr ice  คือ ราคาการใชส้ทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

 0Ratio  คือ อตัราการใชส้ทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

 1Ratio  คือ อตัราการใชส้ทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

 0Par  คือ มลูคา่ที่ตราไวข้องหุน้สามญัก่อนการเปลีย่นแปลง 

 1Par  คือ มลูคา่ที่ตราไวข้องหุน้สามญัหลงัการเปลีย่นแปลง 

(ข) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุน้สามญัแก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลใน
วงจ ากัด ในราคาเฉลี่ยต่อหุน้ของหุน้สามญัที่ออกใหม่ที่ค  านวณได ้ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 (เกา้สิบ) 
ของ “ราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษัิทฯ” 

การเปลี่ยนแปลงราคาการใชส้ิทธิและอตัราการใชส้ิทธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้
สามญัจะไมไ่ดร้บัสทิธิในการจองซือ้หุน้สามญัที่ออกใหม ่(วนัแรกที่ตลาดหลกัทรพัยข์ึน้เครื่องหมาย 
XR) ส  าหรบักรณีที่เป็นการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Rights Offering) และ/หรือ วนัแรกของการ
เสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหมแ่ก่ประชาชนทั่วไป และ/หรอื บคุคลในวงจ ากดั แลว้แตก่รณี 

“ราคาเฉลีย่ของหุน้สามญัที่ออกใหม่” ค านวณไดจ้าก จ านวนเงินทัง้สิน้ท่ีบริษัทฯ จะไดร้บัจากการ
เสนอขายหุน้ หกัดว้ยคา่ใชจ้า่ยที่เกิดจากการเสนอขายหลกัทรพัยท์ี่ออกนัน้ (ถา้มี) หารดว้ยจ านวน
หุน้สามญัทัง้สิน้ท่ีออกใหมใ่นครัง้นัน้  

“ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษัทฯ” ไดก้ าหนดไวเ้ท่ากบั “ราคาตลาดถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัต่อ
หุน้ของหุน้สามญัของบริษัทฯ” โดยที่ “ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัต่อหุน้ของหุน้สามญัของ
บรษัิทฯ” หมายถึง มลูคา่การซือ้ขายหุน้สามญัทัง้หมดของบริษัทฯ หารดว้ยจ านวนหุน้สามญัของ
บรษัิทฯ ที่ท าการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรพัยใ์นระหวา่งระยะเวลา 7 (เจ็ด) วนัท าการ (วนัที่
เปิดท าการซือ้ขายของตลาดหลกัทรพัย)์ ติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีใชใ้นการค านวณ  

ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษัทฯ” เนื่องจากหุน้สามญัของบริษัทฯ 
ไม่มีการซือ้ขายในช่วงระยะเวลาดงักล่าว บริษัทฯ จะท าการก าหนดราคายตุิธรรมเพื่อใชใ้นการ
ค านวณแทน 

“วนัท่ีใชใ้นการค านวณ” หมายถึง วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สามญัจะไม่ไดร้บัสิทธิในการจองซือ้หุน้สามญั
ที่ออกใหม ่(วนัแรกที่ตลาดหลกัทรพัยข์ึน้เครือ่งหมาย XR) ส าหรบักรณีที่เป็นการเสนอขายใหก้บัผู้
หุน้เดิม (Rights Offering) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหม่แก่ประชาชน
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ทั่วไป ส าหรบักรณีที่เป็นการเสนอขายตอ่ประชาชนทั่วไป และ/หรอื กรณีที่เป็นการเสนอขายใหแ้ก่
บคุคลในวงจ ากดั แลว้แตก่รณี  

อนึง่ ในกรณีที่เมื่อมีการเสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหมพ่รอ้มกนั โดยมีราคาการเสนอขายมากกวา่ 1 
(หนึ่ง) ราคา ในเง่ือนไขที่จะตอ้งจองซือ้หุน้ดงักลา่วดว้ยกนั ใหน้ าราคาเสนอขายของทกุราคา และ
จ านวนหุน้ที่ออกใหมท่ัง้หมดมาค านวณราคาเฉลีย่ตอ่หุน้ของหุน้สามญัที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การ
เสนอขายพรอ้มกันดงักล่าวไม่อยู่ภายในเง่ือนไขที่ตอ้งจองซือ้ดว้ยกัน ใหน้ าจ านวนหุน้และราคา
เสนอขายเฉพาะของหุน้สามญัที่ออกใหม่ซึ่ง “ราคาเฉลี่ยของหุน้สามญัที่ออกใหม่” ต ่ากว่ารอ้ยละ 
90 (เกา้สบิ) ของ "ราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษัิทฯ" มาค านวณการเปลีย่นแปลงเทา่นัน้ 

ในกรณีที่การเสนอขายดงักล่าวไม่อยู่ภายใตเ้ง่ือนไขที่จะตอ้งจองซือ้ดว้ยกัน ใหน้ าเฉพาะราคา
เสนอขายที่ต  ่ากวา่รอ้ยละ 90 (เกา้สบิ) ของ “ราคาตลาดตอ่หุน้สามญัของบรษัิทฯ” มาค านวณการ
เปลีย่นแปลงเทา่นัน้ 

1. ราคาการใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้
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2. อตัราการใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้
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โดยที ่ 0Pr ice  คือ ราคาการใชส้ทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

 1Pr ice  คือ ราคาการใชส้ทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

 0Ratio  คือ อตัราการใชส้ทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

 1Ratio  คือ อตัราการใชส้ทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
 MP  คือ “ราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษัิทฯ” 

A  คือ จ านวนหุน้สามญัที่ไดเ้รยีกช าระเต็มมลูค่าแลว้ ณ วนัก่อนปิดสมดุ
ทะเบียนผูถื้อหุน้ เพื่อสทิธิในการจองซือ้หุน้สามญัที่ออกใหม่ กรณี
เสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดมิ และ/หรอื วนัก่อนวนัแรกของ
การเสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่
ประชาชนทั่วไป และ/หรอื กรณีเสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่บคุคลใน
วงจ ากดั แลว้แตก่รณี 

B   คือ  จ านวนหุน้สามญัที่ออกใหม ่ทัง้ที่เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/
หรือ เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจ ากัด 
แลว้แตก่รณี 

BX  คือ จ านวนเงินที่จะไดร้บัภายหลงัจากการหกัค่าใชจ้่าย (ถา้มี) จากการ
ออกหุน้สามญัที่ออกใหมท่ี่เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรอื  
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เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายใหแ้ก่บคุคลใน
วงจ ากดั 

(ค) เมื่อบรษัิทฯ เสนอขายหลกัทรพัยอ์อกใหมใ่ด ๆ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/
หรอื บคุคลในวงจ ากดั โดยหลกัทรพัยน์ัน้ใหส้ิทธิแก่ผูถื้อหลกัทรพัยใ์นการใชส้ิทธิแปลงสภาพเป็น
หุน้สามญั หรือใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญั (เช่น หุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้
สามญั) โดยราคาเฉลี่ยต่อหุน้ของหุน้สามญัที่จะออกใหม่เพื่อรองรบัสิทธิดงักลา่ว ต ่ากว่ารอ้ยละ 
90 (เกา้สบิ) ของ “ราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษัิทฯ” 

การเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธิและอตัราการใชส้ิทธิ จะมีผลบงัคบัทนัที ตัง้แต่วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้
สามญัจะไม่ไดร้บัการใชส้ิทธิในการจองซือ้หลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ใด ๆ ที่ใหส้ิทธิที่จะแปลงสภาพ/
เปลีย่นเป็นหุน้สามญั (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรพัยข์ึน้เครือ่งหมาย XW) ส  าหรบักรณีที่เป็นการเสนอ
ขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Rights Offering) และ/หรอื วนัแรกของการเสนอขายหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่
ใด ๆ ที่ใหส้ทิธิที่จะแปลงสภาพ/เปลีย่นเป็นหุน้สามญัแก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ที่เป็นการเสนอ
ขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั แลว้แตก่รณี 

“ราคาเฉลีย่ตอ่หุน้ของหุน้สามญัที่ออกใหม่” ค านวณไดจ้ากจ านวนเงินที่บริษัทฯ จะไดร้บัจากการ
ออกหลกัทรพัยใ์ด ๆ ที่มีสทิธิในการแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุน้สามญั รวมกบัเงินที่ไดร้บัจากการ
ใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญันัน้ หกัดว้ยคา่ใชจ้่ายที่เกิดจากการเสนอขายหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม ่(ถา้มี) หาร
ดว้ยจ านวนหุน้สามญัทัง้หมดที่ตอ้งออกใหมเ่พื่อรองรบัการใชส้ทิธินัน้ 

“ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษัทฯ” และฐานของมูลค่าที่ตราไว ้ซึ่งจะใชเ้ปรียบเทียบใหใ้ช ้
และมีความหมายเช่นเดียวกบั รายละเอียดในขอ้ (ข) ขา้งตน้ 

“วนัท่ีใชใ้นการค านวณ” หมายถึง วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สามญัจะไมไ่ดร้บัสทิธิในการจองซือ้หลกัทรพัย์
ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ใหส้ิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุน้สามัญ (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรพัยข์ึน้
เครือ่งหมาย XW) ส าหรบักรณีที่เป็นการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Rights Offering) และ/หรือ 
วนัแรกของการเสนอขายหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ใด ๆ ที่ใหส้ิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุน้
สามญัแก่ประชาชนทั่วไป ส าหรบักรณีที่เป็นการเสนอขายหลกัทรพัยด์งักลา่วต่อประชาชนทั่วไป 
และ/หรอื ที่เป็นการเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั แลว้แตก่รณี 

อนึง่ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลกัทรพัยท์ี่ออกใหมท่ี่มีสิทธิแปลงสภาพพรอ้มกนัมากกว่า 1 ราคา
การเสนอขาย ในเง่ือนไขที่จะตอ้งจองซือ้หลกัทรพัยด์งักลา่วดว้ยกนั ใหค้  านวณการเปลี่ยนแปลง
จาก หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพทั้งหมด แต่ในกรณีที่การเสนอขายพรอ้มกัน
ดงักลา่วไม่อยู่ภายในเง่ือนไขที่ตอ้งจองซือ้ดว้ยกนั ใหค้  านวณการเปลี่ยนแปลงจาก หลกัทรพัยท์ี่
ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ ซึ่ง "ราคาเฉลี่ยต่อหุน้ของหุน้สามญัที่ออกใหม่" ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 
(เกา้สบิ) ของ "ราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษัิทฯ" เทา่นัน้  
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1. ราคาการใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้
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2. อตัราการใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้

])[(

)]([
01

BXMPA

BAMP
RatioRatio




  

โดยที่  0Pr ice  คือ  ราคาการใชส้ทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

 1Pr ice  คือ  ราคาการใชส้ทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

 0Ratio  คือ  อตัราการใชส้ทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

 1Ratio  คือ  อตัราการใชส้ทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
 MP  คือ  “ราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษัิทฯ” 

 A   คือ  จ านวนหุน้สามญัที่ไดเ้รียกช าระเต็มมลูค่าแลว้ ณ วนัก่อนปิด
สมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ เพื่อการจองซือ้หลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ที่มี
สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุน้สามญัได ้กรณีเสนอขาย
ใหผู้ถื้อหุน้เดิม และ/หรือ ก่อนวนัแรกของระยะเวลาการเสนอ
ขายหลกัทรพัยท์ี่ออกใหมใ่ด ๆ ท่ีมีสทิธิแปลงสภาพ/เปลีย่นเป็น
หุน้สามญัไดต้่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจ ากัด 
แลว้แตก่รณี 

 B    คือ  จ านวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ
หลกัทรพัยใ์ด ๆ ซึ่งสามารถแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุน้สามญั
ที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่
ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด 
แลว้แตก่รณี  

 BX   คือ จ านวนเงินที่บรษัิทฯ จะไดร้บัภายหลงัจากการหกัคา่ใชจ้่าย (ถา้
มี) จากการออกหลกัทรพัยใ์ด ๆ ที่มีสิทธิในการแปลงสภาพ/
เปลี่ยนเป็นหุน้สามัญที่เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ 
เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป และ/หรอื เสนอขายใหแ้ก่บคุคล
ในวงจ ากดั รวมกบัเงินที่ไดร้บัจากการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญั 

(ง) เมื่อบรษัิทฯ จ่ายปันผลทัง้หมดหรอืบางสว่นเป็นหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ 

การเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ิทธิและอตัราการใชส้ิทธิจะมีผลบงัคบัทนัที ตัง้แต่วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้
สามญัไมม่ีสทิธิในการรบัหุน้ปันผล (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรพัยข์ึน้เครือ่งหมาย XD) 

1. ราคาการใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้
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2. อตัราการใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้
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โดยที่  0Pr ice  คือ  ราคาการใชส้ทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

 1Pr ice  คือ  ราคาการใชส้ทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

 0Ratio  คือ  อตัราการใชส้ทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

 1Ratio  คือ  อตัราการใชส้ทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

 A   คือ  จ านวนหุน้สามญัที่ไดเ้รยีกช าระเต็มมลูค่าแลว้ ณ วนัก่อนปิดสมดุ
ทะเบียนผูถื้อหุน้สามญัเพื่อสทิธิการรบัหุน้ปันผล  

 B   คือ  จ านวนหุน้สามญัที่ออกใหมใ่นรูปแบบของหุน้สามญัปันผล  

(จ) เมื่อบรษัิทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกวา่อตัรารอ้ยละ 80 (แปดสบิ) ของก าไรสทุธิตามงบการเงิน
รวมของบรษัิทฯ (ที่ไดม้ีการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ) หลงัจากหกัขาดทนุสะสม (ถา้
มี) เงินส ารองตามกฎหมาย สว่นของผูถื้อหุน้สว่นนอ้ย และภาษีเงินได ้ส าหรบัผลการด าเนินงาน
ในรอบระยะเวลาบญัชีใด ๆ ระหวา่งอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิที่ออกในครัง้นี ้ 

การค านวณอตัรารอ้ยละของเงินปันผลที่จ่ายใหก้บัผูถ้ือหุน้ ใหค้  านวณโดยน าเงินปันผลที่จ่าย
ออกจริงในรอบระยะเวลาบญัชีในแต่ละปีดงักลา่ว หารดว้ยก าไรสทุธิตามงบการเงินรวมของ
บริษัทฯ (ที่ไดม้ีการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ของรอบระยะเวลาบญัชีนัน้) หลงัจาก
หกัขาดทนุสะสม (ถา้มี) เงินส ารองตามกฎหมาย สว่นของผูถื้อหุน้สว่นนอ้ย และภาษีเงินได ้โดย
เงินปันผลที่จ่ายออกจริงดงักลา่วใหร้วมถึงเงินปันผลที่จ่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบระยะเวลา
บญัชีดงักลา่วดว้ย 

การเปลี่ยนแปลงราคาการใชส้ิทธิและอัตราการใชส้ิทธิจะมีผลบังคับใช้ตัง้แต่วันแรกที่ผูซ้ื ้อหุน้
สามญัไมม่ีสทิธิในการรบัเงินปันผลนัน้ (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรพัยข์ึน้เครือ่งหมาย XD) 

1. ราคาการใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้
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2. อตัราการใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้
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โดยที่  0Pr ice  คือ ราคาการใชส้ทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

 1Pr ice  คือ ราคาการใชส้ทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

 0Ratio  คือ อตัราการใชส้ทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

 1Ratio  คือ อตัราการใชส้ทิธิใหมห่ลงัการเปลี่ยนแปลง 

 MP  คือ “ราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษัิทฯ” 
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D  คือ เงินปันผลตอ่หุน้ท่ีจ่ายจรงิแก่ผูถื้อหุน้ 
R  คือ เงินปันผลตอ่หุน้ ที่จะจ่ายในอตัรารอ้ยละ 80 (แปดสบิ) โดยค านวณจาก

ก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ (ที่ได้มีการตรวจสอบโดย
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น) หลังจากหัก
ขาดทนุสะสม (ถา้มี) เงินส ารองตามกฎหมาย สว่นของผูถื้อหุน้สว่นนอ้ย 
และภาษีเงินได ้หารดว้ยจ านวนหุน้ทัง้หมดที่มีสทิธิไดร้บัเงินปันผล 

“ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษัทฯ” และฐานของมูลค่าที่ตราไว ้ซึ่งจะใชเ้ปรียบเทียบใหใ้ช ้
และมีความหมายเช่นเดียวกบั รายละเอียดในขอ้ (ข) ขา้งตน้ 

“วนัท่ีใชใ้นการค านวณ” หมายถึง วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สามญัจะไมไ่ดร้บัสทิธิในเงินปันผล 

(ฉ) ในกรณีที่มีเหตกุารณใ์ด ๆ อนัท าใหผ้ลประโยชนต์อบแทนใด ๆ ที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบ
แทนใบส าคญัแสดงสทิธิ จะไดร้บัเมื่อมีการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิดอ้ยไปกว่าเดิม โดยที่
เหตกุารณใ์ด ๆ นัน้ไมไ่ดอ้ยูใ่นขอ้ (ก) ถึง (จ)  ใหบ้รษัิทฯ พิจารณาก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียด
อื่น ๆ ที่ เก่ียวขอ้งกับการปรบัหรือพิจารณาก าหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใชส้ิทธิ และ/หรือ 
อตัราการใชส้ิทธิใหม่อย่างเป็นธรรม และไม่ท าใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคญั
แสดงสิทธิไดร้บัผลประโยชนด์อ้ยไปจากเดิม โดยใหถื้อว่าผลการพิจารณานัน้เป็นที่สดุ และให้
บรษัิทฯ แจง้ใหส้  านกังาน ก.ล.ต.  ตลาดหลกัทรพัย ์และนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสทิธิ ทราบถึง
รายละเอียดดงักลา่วดว้ยโดยทนัทีหรอืก่อนวนัท่ีเกิดเหตกุารณท์ี่ตอ้งด าเนินการเปลีย่นแปลงการใช้
สทิธิดงักลา่ว 

3.3.2 การค านวณการเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธิและอตัราการใชส้ทิธิตามขอ้ (ก) ถึง (ฉ) เป็นอิสระต่อกนั
และจะค านวณการเปลีย่นแปลงตามล าดบัเหตกุารณต์า่ง ๆ ก่อนหลงัเปรียบเทียบกบั "ราคาตลาดของ
หุน้สามญัของบริษัทฯ” ส าหรบักรณีที่เหตกุารณต์่าง ๆ เกิดขึน้พรอ้มกัน ใหค้  านวณการเปลี่ยนแปลง
เรยีงตามล าดบั ดงันี ้คือ (ก) (จ) (ง) (ข) (ค) และ (ฉ) โดยในแตล่ะล าดบัครัง้ที่ค  านวณการเปลี่ยนแปลง 
ใหค้งสภาพของราคาการใชส้ิทธิเป็นทศนิยม 4 (สี่) ต  าแหน่ง และอตัราการใชส้ิทธิเป็นทศนิยม 4 (สี่) 
ต  าแหนง่  

“ราคาตลาดของหุน้สามัญของบริษัทฯ” ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกับ
รายละเอียดในขอ้ (ข) ขา้งตน้ 

3.3.3 การค านวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใชส้ิทธิตามขอ้ (ก) ถึง (ฉ) จะไม่มีการ
เปลีย่นแปลง ซึง่ท าใหร้าคาการใชส้ทิธิใหมส่งูขึน้ และ/หรอื อตัราการใชส้ทิธิลดลง เวน้แต่กรณีการรวม
หุน้ ในกรณีที่หุน้สามญัที่เกิดจากการใชส้ทิธิตามจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบส าคญัแสดง
สิทธิของการแสดงความจ านงการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ (ทศนิยม 4 (สี่) ต  าแหน่ง ของอตัราการใชส้ิทธิ
ใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง) ค านวณออกมาเป็นเศษของหุน้ใหต้ดัเศษของหุน้นัน้ทิง้ และหากราคาการ 
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ใชส้ิทธิหลงัการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 4 (สี่) ต  าแหน่ง) คณูกับจ านวนหุน้สามญั ในการแสดงความ
จ านงการใชส้ทิธิในรอบนัน้ ค านวณไดเ้ป็นเศษของบาทใหต้ดัเศษของบาททิง้ 

3.3.4 ในกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธิจนเป็นผลท าใหร้าคาการใชส้ทิธิใหมม่รีาคาต ่ากวา่มลูคา่ที่
ตราไวข้องหุน้สามญัของบริษัทฯ (Par Value) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะปรบัราคาใชส้ิทธิใหม่เท่ากบั
มลูคา่ที่ตราไวข้องหุน้สามญัเทา่นัน้ ส  าหรบัอตัราการใชส้ทิธิใหมใ่หใ้ชอ้ตัราการใชส้ทิธิที่ค  านวณไดต้าม
ขอ้ (ก) ถึง (ฉ) เช่นเดิม  

3.3.5 สถานภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวนัที่ผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิแสดงความจ านงใช้สิทธิ และวันก่อนที่กระทรวงพาณิชย์จะรับ 
จดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแลว้ อนัเนื่องมาจากการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดง
สิทธิจะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ ที่ยงัไม่ได้
แสดงความจ านงใชส้ิทธิ และสถานภาพจะสิน้สดุลงในวนัที่กระทรวงพาณิชยไ์ดร้บัจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระ
แลว้ อนัเนื่องมาจากการใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิขา้งตน้แลว้ 

ในกรณีบริษัทฯ มีการปรบัราคาการใชส้ิทธิ และ/หรือ อตัราการใชส้ิทธิ ในช่วงที่บริษัทฯ ยงัไม่ไดน้  าหุน้
สามญัที่เกิดจากการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ เขา้จดทะเบียนกับ
กระทรวงพาณิชย ์ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ ที่ไดท้  าการใชส้ิทธิแลว้จะไดร้บั
การปรบัสทิธิยอ้นหลงั โดยบรษัิทฯ จะด าเนินการออกหุน้สามญัใหมเ่พิ่มเติมใหแ้ก่ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือ
ใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ โดยเรว็ที่สดุตามจ านวนที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดง
สทิธิ สมควรจะไดร้บั หากราคาที่ปรบัใหม่นัน้มีผลบงัคบัใชโ้ดยหุน้สามญัสว่นที่เพิ่มเติม อาจไดร้บัชา้กว่า
หุน้สามญัที่ไดร้บัก่อนหนา้นีแ้ลว้ แตไ่มเ่กิน 45 (สีส่บิหา้) วนัท าการ นบัจากวนัที่มีการปรบัสทิธิ 
 

3.3.6 บริษัทฯ อาจท าการปรบัราคาการใชส้ิทธิควบคู่กับการออกใบส าคญัแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรบั
อตัราการใชส้ิทธิก็ได ้ทัง้นี  ้หากบริษัทฯ ตอ้งออกหุน้รองรบัเพิ่มเติม ใหถื้อว่าบริษัทฯ ไดร้บัอนญุาตให้
เสนอขายหุน้รองรบัดงักล่าวเมื่อไดย้ื่นมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ที่อนุมตัิใหอ้อกหุน้เพิ่มเติมเพื่อรองรบัการ
ปรบัสทิธินัน้อยา่งเพียงพอตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. ก่อนการปรบัสิทธิ จึงจะถือว่าบริษัทฯ ไดร้บัอนญุาตให้
เสนอขายหุน้รองรบั 
 

3.3.7 หุน้สามญัที่เกิดจากการใชส้ิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและ
ได้รับผลประโยชน์อันพึงไดเ้หมือนหุ้นสามัญเดิมที่ออกและเรียกช าระเต็มมูลค่าแลว้ของบริษัท ฯ  
ทกุประการ เมื่อกระทรวงพาณิชยไ์ดร้บัจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแลว้ของบรษัิทฯ 
 

3.3.8 การเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธิและอตัราการใชส้ทิธิ ตามเง่ือนไขที่ (ก) ถึง (ฉ) บรษัิทฯ จะด าเนินการ
แจง้ผลการเปลี่ยนแปลง โดยแจง้ถึงรายละเอียดวิธีการค านวณและเหตุผลที่ตอ้งมีการเปลี่ยนแปลง
ดงักลา่ว ใหส้  านกังาน ก.ล.ต. ทราบ และส าหรบัผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ และตลาดหลกัทรพัย ์บริษัท
จะแจง้ผา่นระบบเปิดเผยสารสนเทศของบรษัิทจดทะเบียนโดยสื่ออิเล็กทรอนิคสข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
โดยแจง้ทนัทีหรอืก่อนวนัท่ีอตัราหรอืราคาใชส้ทิธิแปลงสภาพมีผล 
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บงัคบัใช ้โดยบรษัิทฯ จะไม่ท าการเวนคืนใบส าคญัแสดงสิทธิ แต่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเดิมจะไดร้บั
สทิธิในการเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธิ และอตัราการใชส้ทิธิทกุประการ 

3.3.9 บริษัทฯ จะไม่ขยายอายใุบส าคญัแสดงสิทธิฯ และจะไม่แกไ้ขเปลี่ยนแปลงราคาและอตัราการใชส้ิทธิ 
เวน้แตจ่ะมีการปรบัสทิธิตามเง่ือนไขการปรบัสทิธิที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 3.3 นี ้

4. สถานะของหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ 

สิทธิของหุน้สามญัที่ออกตามการใชส้ิทธิของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นี ้จะมีสิทธิและสภาพเหมือนหุน้
สามญัเดิมของบริษัทฯ ที่ออกไปก่อนหนา้นีแ้ลว้ทุกประการ รวมทัง้สิทธิในการรบัเงินปันผลหรือประโยชนอ์ื่นใด ที่
บรษัิทฯ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั ทัง้นี ้นบัตัง้แตว่นัท่ีนายทะเบียนหุน้สามญัของบริษัทฯ ไดจ้ดแจง้ช่ือผูถื้อใบส าคญัแสดง
สทิธิเป็นผูถื้อหุน้ในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ และกระทรวงพาณิชยร์บัจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแลว้ 

5. รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิ 

5.1 จ านวนหุน้สามญัที่ออกเพื่อรองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิ เท่ากบั 191,897,518 หุน้ (หนึ่งรอ้ยเกา้สิบเอ็ดลา้นแปด
แสนเกา้หมื่นเจ็ดพนัหา้รอ้ยสบิแปดหุน้) คิดเป็นรอ้ยละ 100 (หนึง่รอ้ย) ของใบส าคญัแสดงสทิธิที่ออกในครัง้นี ้

5.2 มลูคา่ที่ตราไวต้อ่หุน้ เทา่กบั 0.25 (ศนูยจ์ดุสองหา้) บาทตอ่หุน้ 

5.3 ราคาการใชส้ทิธิ เทา่กบั 2 (สอง) บาทตอ่หุน้ 

5.4 อตัราการใชส้ทิธิ เทา่กบั 1 (หนึง่) หนว่ย ใบส าคญัแสดงสทิธิ ตอ่ 1 (หนึง่) หุน้สามญั 

ตลาดรองของหุน้สามญัที่รองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิ ไดแ้ก่ ตลาดหลกัทรพัย์ โดยบริษัทฯ จะด าเนินการยื่นขอ
อนุญาตน าหุน้สามัญที่ออกใหม่จากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ด
ทะเบียนภายใน 30 (สามสิบ) วนั นบัจากวนัสดุทา้ยของระยะเวลาการใชส้ิทธิในแต่ละครัง้  หรือวนัสดุทา้ยของ
ระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ย ทัง้นี ้เพื่อใหหุ้น้สามญัดงักลา่ว สามารถท าการซือ้ขายใน
ตลาดหลกัทรพัย ์ไดเ้ช่นเดียวกบัหุน้สามญัเดิมของบรษัิทฯ 

6. ข้อจ ากัดการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ 

6.1 การโอนใบส าคญัแสดงสทิธิ 

บรษัิทฯ ไมม่ีขอ้จ ากดัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ เวน้แต่การโอนเกิดขึน้ในช่วงปิดสมดุทะเบียนใบส าคญัแสดง
สทิธิ เพื่อพกัการโอนสทิธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิในกรณีการใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ย ซึ่งบริษัทฯ จะปิดสมดุทะเบียน
ใบส าคัญแสดงสิทธิ เพื่อพกัการโอนหรือการใชส้ิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 21 (ยี่สิบเอ็ด) วัน ก่อนวันครบ
ก าหนดการใชส้ทิธิ และตลาดหลกัทรพัยจ์ะท าการขึน้เครือ่งหมาย SP (หา้มการซือ้ขาย) ลว่งหนา้ 2 (สอง) วนัท า
การก่อนวนัปิดสมดุทะเบียน (ในกรณีที่วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิตรงกบัวนัหยดุท าการ
ของตลาดหลกัทรพัยใ์หเ้ลือ่นเป็นวนัท าการสดุทา้ยก่อนหนา้) 

6.1.1 การโอนใบส าคญัแสดงสทิธิ ที่มิไดฝ้ากไวก้บัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์หเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงันี ้
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- การโอนใบส าคญัแสดงสิทธิระหว่างผูโ้อนและผูร้บัโอน การโอนใบส าคญัแสดงสิทธิจะสมบูรณเ์มื่อ 
ผู้โอนใบส าคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นผู้ที่สมุดทะเบียนผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิระบุช่ือเป็นเจ้าของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิในจ านวนที่จะท าการโอน หรือผูร้บัโอนคนสดุทา้ยโดยมีการสลกัหลงัแสดงการ
โอนตอ่เนื่องครบถว้นจากผูท้ี่ปรากฏช่ือดงักลา่ว (แลว้แต่กรณี) ไดส้ง่มอบใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่
ผูร้บัโอนโดยลงลายมือช่ือสลกัหลงัแสดงการโอนไวด้ว้ย 

- ผลการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิระหว่างผูร้บัโอนกบับริษัทฯ การโอนใบส าคญัแสดงสิทธิจะใชย้นักบั
บรษัิทฯ ไดก็้ต่อเมื่อนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิไดร้บัค าขอลงทะเบียนการโอนใบส าคญัแสดง
สิทธิ พรอ้มทัง้ใบส าคัญแสดงสิทธิ ที่ผูร้บัโอนใบส าคญัแสดงสิทธิไดล้งลายมือช่ือเป็นผูร้บัโอนใน
ดา้นหลงัของใบส าคญัแสดงสทิธินัน้ครบถว้นแลว้ 

- ผลของการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิระหว่างผูร้บัโอนกบับคุคลภายนอก การโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ 
จะใช้ยันกับบุคคลภายนอกไดก็้ต่อเมื่อนายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิได้ลงทะเบียนการโอน
ใบส าคญัแสดงสทิธิในสมดุทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิเรยีบรอ้ยแลว้ 

- การขอลงทะเบียนการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ จะตอ้งกระท า ณ ส านกังานใหญ่ของนายทะเบียน
ใบส าคญัแสดงสิทธิในวนัและเวลาท าการของนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ และจะตอ้งท าตาม
แบบและวิธีการที่นายทะเบียนก าหนด โดยผูข้อลงทะเบียนจะตอ้งส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิที่ลง
ลายมือช่ือครบถว้นตามหลกัเกณฑข์า้งตน้ พรอ้มทัง้หลกัฐานอื่น ๆ ที่ยืนยนัถึงความถูกตอ้งและ
ความสมบูรณข์องการโอนและการรบัโอนใบส าคญัแสดงสิทธิในสมดุทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดง
สทิธิ พรอ้มทัง้ใบส าคญัแสดงสทิธิ และหลกัฐานอื่น ๆ ที่จะตอ้งสง่มอบครบถว้นเรียบรอ้ยแลว้ตามที่
นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสทิธิก าหนด อย่างไรก็ดี นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิมีสิทธิปฏิเสธ
ไมร่บัค าขอลงทะเบียนการโอนใบส าคญัแสดงสทิธิ หากนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิเห็นว่าการ
โอนใบส าคญัแสดงสทิธินัน้ไมช่อบดว้ยกฎหมาย 

6.1.2 ส าหรบัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ฝากไวก้บัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์หเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของตลาด
หลกัทรพัย ์ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์และหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

6.2 บคุคลที่ไมใ่ช่สญัชาติไทย 

6.2.1 บรษัิทฯ จะไมอ่อกหุน้สามญัใหแ้ก่ผูใ้ชส้ทิธิที่ไมใ่ช่สญัชาติไทย ซึ่งไดด้  าเนินการใชส้ิทธิตามวิธีการใชส้ิทธิ
จนท าใหส้ดัสว่นการถือหุน้ของคนที่ไมใ่ช่สญัชาติไทยมีจ านวนเกินกวา่รอ้ยละ 49 (สีส่บิเกา้) ตามที่ระบไุว้
ในขอ้บงัคบัหรอืตามสดัสว่นท่ีอาจมีการแกไ้ขในขอ้บงัคบัในอนาคต 

6.2.2 หากขอ้จ ากดัตามขอ้ 6.2.1 ขา้งตน้ มีผลท าใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไม่ใช่สญัชาติไทยที่ไดด้  าเนินการ
ใชส้ิทธิตามเง่ือนไขการแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิตามขอ้ 2.3.6.15 (ก) และ (ข) ไม่สามารถใชส้ิทธิได้
ตามจ านวนที่ระบใุนแบบแสดงความจ านงในการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น ใหบ้ริษัทฯ 
คืนใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ และเงินที่เหลือตามราคาใชส้ิทธิของใบส าคญั
แสดงสทิธิหรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ ในสว่นท่ีไมส่ามารถใชส้ทิธิได ้โดยไมม่ีดอกเบีย้ใหแ้ก่ผูถื้อ 
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ใบส าคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ ที่ไมใ่ช่สญัชาติไทยดงักลา่ว ทางไปรษณียล์งทะเบียน
ตอบรบัภายใน 14 (สบิสี)่ วนัท าการนบัจากวนัท่ีใชส้ทิธิในครัง้นัน้ ๆ ทัง้นีต้ามวิธีการและเง่ือนไขที่ก าหนด
โดยบรษัิทฯ และบรษัิทฯ จะไมร่บัผิดชอบต่อดอกเบีย้ และ/หรอืคา่เสยีหายอื่นใดไมว่า่ในกรณีใด ๆ  

6.2.3 ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สัญชาติไทยจะไม่ได้รับการชดเชย
คา่เสยีหายที่เกิดขึน้ไมว่า่รูปแบบใดจากบรษัิทฯ ในกรณีที่ไมส่ามารถด าเนินการใชส้ทิธิได ้โดยมีสาเหตมุา
จากขอ้จ ากดัเรือ่งสดัสว่นการถือครองหลกัทรพัยข์องผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดง
สทิธิที่มิใช่สญัชาติไทย 

7. การจอง การจ าหน่าย และการจัดสรร 

7.1 วิธีการเสนอขายหลกัทรพัย ์

การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นีไ้ม่ผ่านผูจ้ัดจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่าย เนื่องจากเป็นการ
เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 

7.2 ผูจ้ดัจ าหนา่ยหลกัทรพัย ์

-ไมม่ี- 

7.3 วนัและวิธีการจอง และการช าระเงินคา่จองซือ้ใบส าคญัแสดงสทิธิ 

เนื่องจากใบส าคญัแสดงสิทธิออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมโดยไม่คิดมลูค่า ดงันัน้ จึงไม่มีวนั วิธีการจอง และการช าระ
เงินคา่จองซือ้ใบส าคญัแสดงสทิธิ ทัง้นี ้ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์จะด าเนินการจดัสง่ใบแจง้ผลการฝากหลกัทรพัย์
ใหแ้ก่ผูท้ี่ไดร้บัการจดัสรรทางไปรษณียภ์ายใน 7 (เจ็ด) วนัท าการ หลงัจากการปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้
ของบรษัิทฯ เพื่อสทิธิในการรบัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษัิทฯ 

7.4 วิธีการสง่มอบใบส าคญัแสดงสทิธิ 

บริษัทฯ จะด าเนินการส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ที่มีรายช่ือปรากฏอยู่ในสมุด
ทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัที่ 21 พฤษภาคม 2564 โดยบริษัทฯ จะด าเนินการออกและสง่มอบใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ตามรายละเอียด ดงันี ้

7.4.1 กรณีที่ผูถื้อหุน้เดิมไมม่ีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยก์บับรษัิทหลกัทรพัยห์รอืศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย์ 

ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์ในฐานะนายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิ จะส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิตาม
จ านวนที่ไดร้บัจดัสรรใหแ้ก่ผูท้ี่ไดร้บัการจดัสรรทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบั ตามช่ือที่อยูท่ี่ระบใุนสมดุ
ทะเบียนผูถื้อหุน้ภายใน 15 (สิบหา้) วนัท าการ นบัแต่วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ในกรณีนี ้ผูท้ี่ไดร้บั
การจดัสรรจะไมส่ามารถขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่ไดร้บัการจดัสรรในครัง้นีใ้นตลาดหลกัทรพัยไ์ด ้จนกวา่
จะไดร้บัใบส าคญัแสดงสิทธิ ซึ่งอาจไดร้บัภายหลงัจากที่ใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัทฯ เริ่มซือ้ขายใน
ตลาดหลกัทรพัย ์
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7.4.2 กรณีที่ผูถื้อหุน้เดิมมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยก์บับรษัิทหลกัทรพัย ์

ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์ในฐานะนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิจะน าใบส าคัญแสดงสิทธิฝากไวก้ับ 
“บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” และศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะบนัทกึยอด
บัญชีจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหลักทรัพย์อยู่ ในขณะเดียวกันบริษัท 
หลกัทรพัยน์ัน้ก็จะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ผูไ้ดร้บัจดัสรรฝากไว ้และออกหลกัฐาน
การฝากใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่ไดร้บัการจดัสรรภายใน 7 (เจ็ด) วนัท าการ นบัจากวนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ในกรณีนีผู้ท้ี่ไดร้บัการจัดสรรจะสามารถขายใบส าคัญแสดงสิทธิในตลาดหลกัทรพัยไ์ดท้ันทีที่ตลาด
หลกัทรพัยอ์นญุาตใหใ้บส าคญัแสดงสทิธิของบรษัิทฯ ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย ์

ทัง้นี ้ช่ือของผูถื้อหุน้ที่ไดร้บัการจัดสรรจะตอ้งตรงกับช่ือเจา้ของบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยท์ี่ผูท้ี่ไดร้บัการ
จัดสรรประสงคท์ี่จะฝากใบส าคญัแสดงสิทธิไว ้มิฉะนัน้แลว้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการออก
ใบส าคญัแสดงสทิธิใหแ้ก่ผูท้ี่ไดร้บัการจดัสรรตามขอ้ 7.4.1 แทน 

7.4.3 กรณีที่ผูถื้อหุน้เดิมมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยก์บัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยส์มาชิกเลขที่ 600 

ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นฐานะนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสทิธิจะน าใบส าคญัแสดงสิทธิฝากไวก้บัศนูย์
รบัฝากหลกัทรพัย ์และศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะบนัทกึยอดบญัชีจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิตามจ านวน
ที่ไดร้บัการจดัสรรไวใ้นบญัชีของบญัชีผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชิกเลขที่ 600 และออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่
ผูท้ี่ไดร้บัการจดัสรรภายใน 7 (เจ็ด) วนันบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ เมื่อผูถื้อหุน้ท่ีไดร้บัการจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสทิธิตอ้งการขายใบส าคญัแสดงสทิธิ ผูถื้อหุน้ดงักลา่วจะตอ้งถอนใบส าคญัแสดงสทิธิออก
จากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยตอ้งติดต่อผ่านบริษัทหลกัทรพัยท์ั่วไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการ
ด าเนินการตามที่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์และ/หรือ บริษัทหลกัทรพัยน์ัน้ ๆ ก าหนด ดงันัน้ ในกรณีนี ้ผูถื้อ
หุน้ที่ได้รบัจัดสรรจะสามารถขายใบส าคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรพัย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรพัย์
อนญุาตใหใ้บส าคญัแสดงสทิธิของบริษัทฯ ท าการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัย ์และผูถื้อหุน้ที่ไดร้บัการ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิไดด้  าเนินการถอนใบส าคญัแสดงสทิธิออกจากบญัชี 600 ดงักลา่วแลว้ 

7.5 การสง่มอบหุน้สามญัออกใหมท่ี่เกิดจากการใชส้ทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ 

ในการใช้สิทธิซือ้หุน้สามัญของบริษัทฯ ตามใบส าคัญแสดงสิทธิ ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ประสงคจ์ะใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญั สามารถเลือกใหบ้ริษัทฯ ด าเนินการในกรณีใดกรณี
หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

7.5.1 ในกรณีที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิที่ไดร้บัการจดัสรรหุน้ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้สามญั โดยใหอ้อกใบ
หุน้ในนามของผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิ ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นฐานะนายทะเบียนใบส าคญัแสดง
สทิธิจะสง่มอบใบหุน้ตามจ านวนที่ใชส้ทิธิแก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบ
รบั ตามช่ือที่อยูท่ี่ระบไุวใ้นสมดุทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ ภายใน 15 (สิบหา้) วนัท าการนบัจาก
วนัครบก าหนดการใชส้ทิธิแตล่ะครัง้ ในกรณีนี ้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะใช้สทิธิซือ้หุน้สามญั จะ
ไม่สามารถขายหุน้สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลกัทรพัยไ์ดจ้นกว่าจะไดร้บัใบหุน้ ซึ่ง
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อาจจะไดร้บัภายหลงัจากที่หุน้สามญัที่เกิดจากการใชส้ิทธิไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ท าการซือ้ขายใน
ตลาดหลกัทรพัย ์

7.5.2 ในกรณีที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ แต่
ประสงคจ์ะใชบ้ริการของศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยโ์ดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิประสงคท์ี่จะฝากหุน้
สามญัที่เกิดจากการใชส้ิทธิไวใ้นบญัชีของบริษัทหลกัทรพัย ์ซึ่งผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิมีบญัชีซือ้
ขายหลกัทรพัยอ์ยู ่ในกรณีนี ้ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะด าเนินการน าหุน้สามญัที่เกิดจากการใชส้ิทธิ
ฝากไวก้ับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนยร์ับฝาก
หลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจ านวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่ ใน
ขณะเดียวกนับรษัิทหลกัทรพัยน์ัน้ก็จะบนัทกึยอดบญัชีจ านวนหุน้สามญัที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ
ใช้สิทธิซือ้หุน้สามัญฝากไวแ้ละออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูใ้ชส้ิทธิจองซือ้หุน้สามญัภายใน 7 
(เจ็ด) วนัท าการ นบัจากวนัครบก าหนดการใชส้ทิธิในแตล่ะครัง้ ในกรณีนีผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่
ไดใ้ชส้ทิธิซือ้หุน้สามญั จะสามารถขายหุน้สามญัที่เกิดจากการใชส้ิทธิในตลาดหลกัทรพัยไ์ดท้นัทีที่
ตลาดหลกัทรพัยอ์นญุาตใหหุ้น้สามญัที่เกิดจากการใชส้ทิธิท าการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัย์ 

ในกรณีที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญั เลือกใหบ้ริษัทฯ ด าเนินการตามขอ้ 7.5.2 
ช่ือของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้น จะต้องตรงกับช่ือเจ้าของบัญชีซือ้ขาย
หลกัทรพัยท์ี่ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิประสงคท์ี่จะฝากหุน้สามญัไวใ้นบัญชีหลกัทรพัยด์ังกล่าว 
มิฉะนัน้แลว้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิที่จะด าเนินการออกใบหุน้แก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บัการ
จดัสรรหุน้ตามขอ้ 7.5.1 แทน 

7.5.3 ในกรณีที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิที่ไดร้บัการจดัสรรหุน้ ไมป่ระสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ แต่ประสงคจ์ะใช้
บริการของศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิประสงคท์ี่จะฝากหุน้สามญัไวใ้น
บญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี ้บริษัทฯ จะด าเนินการน าหุน้สามญัที่
เกิดจากการใชส้ทิธิฝากไวก้บัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์และศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะบนัทึกยอดบญัชี
จ านวนหุน้สามญัตามจ านวนที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิได้ใชส้ิทธิซือ้หุน้สามัญไวใ้นบัญชีผูอ้อก
หลกัทรพัย ์สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ได้ใชส้ิทธิ
ซือ้หุน้สามญัภายใน 7 (เจ็ด) วนัท าการ นบัจากวนัครบก าหนดการใชส้ทิธิในแตล่ะครัง้ เมื่อตอ้งการ
ขายหุน้ จะตอ้งด าเนินการถอนหุน้ออกจากบญัชี 600 ดงักลา่ว โดยตอ้งติดตอ่ผา่นบรษัิทหลกัทรพัย์
ทั่วไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการด าเนินตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัท
หลกัทรพัยน์ัน้ ๆ ก าหนด ดังนัน้ในกรณีนี ้ผูท้ี่ไดร้บัการจัดสรรหุน้จะสามารถขายหุน้ที่ไดร้บัการ
จดัสรรในตลาดหลกัทรพัยไ์ดท้นัทีที่ตลาดหลกัทรพัยอ์นญุาตใหหุ้น้ของบริษัทฯ ท าการซือ้ขายไดใ้น
ตลาดหลกัทรพัย ์และผูท้ี่ไดร้บัการจดัสรรหุน้ไดด้  าเนินการถอนหุน้ออกจากบญัชี 600 ดงักลา่วแลว้ 

 

8. การชดใช้ค่าเสียหาย กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ 

บรษัิทฯ จะชดใชค้า่เสยีหายใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ ตามรายละเอียด ดงันี  ้
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8.1. บรษัิทฯ จะชดใชค้า่เสยีหายใหเ้ฉพาะใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ที่มาแจง้ความจ านงที่
จะใชส้ทิธิในวนัก าหนดการใชส้ทิธิแตล่ะครัง้ ซึง่บรษัิทฯ ไม่สามารถจดัใหม้ีหุน้สามญัเพื่อรองรบัการใชส้ิทธิ หรือ
ใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิไดอ้ยา่งเพียงพอ ยกเวน้กรณีตามที่ระบไุวใ้นขอ้จ ากดัในการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ตามขอ้ 6  

การชดใช้ค่าเสียหายตามขอ้ 8.1 บริษัทฯ จะช าระเป็นเงินโอน หรือใหเ้ป็นเช็คระบุช่ือขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะ 
(แลว้แต่กรณี) และจะจดัสง่ทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบัตามที่อยู่ที่ระบใุนแบบแสดงความจ านงในการใช้
สิทธิซือ้หุน้สามญัโดยถูกตอ้งแลว้ภายใน 30 (สามสิบ) วนั นับจากวันก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ที่ผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิแสดงความจ านงที่จะใชส้ิทธิ และใหถื้อว่าผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดร้บัเงินค่าเสียหายคืน
แลว้โดยชอบและไมม่ีสทิธิเรยีกรอ้งดอกเบีย้ และ/หรอืค่าเสยีหายใด ๆ อีกตอ่ไป 

8.2 การค านวณคา่เสยีหายที่บรษัิทฯ จะชดใชใ้หผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิ หรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิตามขอ้ 8.1 
มีสตูรการค านวณ ดงันี ้

คา่เสยีหายตอ่ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 (หนึง่) หนว่ย  = A x [MP – EP] 

โดยที่  A คือ   จ านวนหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้มี และ/หรือ เพิ่มขึน้ตามอัตราการใช้สิทธิที่
เปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้ตอ่ 1 (หนึง่) หนว่ย  

 MP คือ ราคาเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุน้สามญัของบริษัทฯ ในวนัก าหนดการใชส้ิทธิในแต่ละ
ครัง้ ซึ่งผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิมาแสดงความจ านง
ในการใชส้ทิธิในครัง้นัน้ ๆ (ราคาเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุน้สามญัของบรษัิทฯ) ค านวณ
จาก มลูคา่ซือ้ขายหุน้สามญัทัง้หมดของบรษัิทฯ หารดว้ย จ านวนหุน้สามญัของบรษัิทฯ 
ที่มีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรพัย)์ 

 EP  คือ ราคาการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือราคาการใชส้ิทธิตามเง่ือนไขการปรบั
สทิธิ หากมีการปรบัราคาการใชส้ทิธิ และ/หรอื อตัราการใชส้ทิธิ  

8.3 การชดใชค้า่เสยีหายตามขอ้นีใ้หถื้อเป็นท่ีสดุ 

อนึง่ ในกรณีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งเป็นคนต่างดา้ว (ทัง้บคุคลธรรมดาและนิติบคุคล) ไม่สามารถใชส้ิทธิได ้
เนื่องจากขอ้จ ากดัในเรื่องอตัราสว่นการถือหุน้ของคนต่างดา้ว ซึ่งขอ้บงัคบับริษัทฯ ก าหนดว่าการถือหุน้ของคน
ตา่งดา้วจะตอ้งไมเ่กินกวา่รอ้ยละ 49 (สีส่บิเกา้) ของจ านวนหุน้ที่ไดอ้อกจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบริษัท ในกรณี
เช่นนี ้บรษัิทฯ จะไมช่ดเชยคา่เสยีหายหรอืด าเนินการอื่นใดใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิซึง่เป็นคนตา่งดา้ว และ
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิซึง่เป็นคนตา่งดา้วไมม่สีทิธิเรยีกรอ้งคา่เสยีหายหรอืเรยีกรอ้งใหบ้รษัิทฯ ชดใชใ้ด ๆ ทัง้สิน้ 

9. ตลาดรองของใบส าคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย 

บรษัิทฯ จะน าใบส าคญัแสดงสทิธิที่ออกในครัง้นี ้เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยท์ี่หุน้สามญัของบรษัิทฯ ท าการซือ้
ขายอยูใ่นขณะนัน้  ภายใน 30 (สามสบิ) วนั นบัจากวนัท่ีบรษัิทฯ ไดด้  าเนินการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิแลว้เสรจ็ 
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10. ตลาดรองของหุน้สามัญที่เกดิจากการใช้สทิธิของใบส าคัญแสดงสทิธิ 

บริษัทฯ จะน าหุน้สามญัที่เกิดจากการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกเสนอขายในครัง้นี ้เขา้จดทะเบียนเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยท์ี่หุน้สามญัของบริษัทฯ ท าการซือ้ขายอยู่ในขณะนัน้ ภายใน 30 (สามสิบ) 
วนั นบัจากวนัก าหนดการใชส้ทิธิแต่ละครัง้ ทัง้นีเ้พื่อใหหุ้น้สามญัดงักลา่วสามารถท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย์
ไดเ้ช่นเดียวกบัหุน้สามญัเดิมของบรษัิทฯ 

11. การด าเนินการหากบริษัทฯ ไม่สามารถหาตลาดรองให้กับใบส าคัญแสดงสิทธิ 

บรษัิทฯ มีความเช่ือมั่นวา่ใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่วมีคณุสมบตัิตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
เรื่อง การรบัหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ การรายงานการถือครองหลกัทรพัย์ และการเพิกถอน
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนใน “ตลาดหลกัทรพัยเ์อ็มเอไอ” พ.ศ. 2558 (รวมทัง้ที่แกไ้ขเพิ่มเติม) โดยไม่มีขอ้ก าหนดอื่นที่
ตา่งไปจากใบส าคญัแสดงสทิธิทั่วไป (รวมทัง้ที่แกไ้ขเพิ่มเติม) อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ ไม่สามารถหาตลาดรองได ้
บริษัทฯ จะเป็นตวักลางใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บัจดัสรรมาเสนอขายต่อผูส้นใจลงทุนในราคาเสนอซือ้และ
เสนอขายที่พอใจกนัทัง้สองฝ่าย 

12. การด าเนินการหากมีหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 

หากมีหุน้สามญัที่เหลอืจากการใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิในครัง้นี ้คณะกรรมการบรษัิทฯ จะเสนอต่อที่ประชุมผู้
ถือหุน้ของบรษัิทฯ เพื่อพิจารณาจดัสรรหุน้สามญัที่เหลอืจากการใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ และ/หรอื ด าเนินการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี ้ ให้เ ป็นไปตามข้อก าหนด เ ง่ือนไข และวิ ธีการที่ เ ก่ียวข้องตาม
พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่แกไ้ขเพิ่มเติม) ประกาศของตลาดหลกัทรพัย ์และส านกังาน 
ก.ล.ต.   

13. จ านวนหุ้นสามัญที่รองรับเม่ือรวมกับจ านวนหุ้นที่จัดสรรไว้ 

 จ านวนหุน้ท่ีมีอยูเ่ดิม จ านวน  959,487,590 หุน้ 

 จ านวนหุน้ที่จดัสรรไว ้เพื่อรองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดง
สทิธิที่ออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทฯ 

จ านวน    191,897,518 หุน้ 

 จ านวนหุน้ทัง้หมดของบรษัิทฯ ภายหลงัการใชส้ิทธิตามใบส าคญั
แสดงสทิธิ ECF-W4 และใบส าคญัแสดงสทิธิทัง้จ านวน 

จ านวน  1,151,385,108 หุน้ 

ดงันัน้ จ านวนหุน้ที่จัดสรรไวเ้พื่อรองรบัการใชส้ิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมในครัง้นี ้คิดเป็น
รอ้ยละ 20 (ยี่สบิ) ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัทฯ จ านวน 959,487,590 หุน้ (เกา้รอ้ยหา้สิบเกา้
ลา้นสี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพนัหา้รอ้ยเกา้สิบหุน้) ณ วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ซึ่งมีมติใหอ้อกและเสนอ
ขายใบส าคญัแสดงสทิธิเมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2564  
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14. การออกใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ 

ในกรณีที่ใบส าคญัแสดงสิทธิสญูหาย ถกูขโมย ถกูท าลาย ฉีกขาด หรือเลอะเลือน ใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิน ามา
ยื่นใหแ้ก่นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสทิธิก่อนที่จะมีการออกใบแทนให ้ณ ส านกังานของนายทะเบียนใบส าคญัแสดง
สิทธิ โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้งรบัผิดชอบส าหรบัค่าใชจ้่ายต่าง ๆ และตามที่นายทะเบียนใบส าคญัแสดง
สทิธิ และบรษัิทฯ จะไดก้ าหนดไวต้ามสมควร 

15. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิ 

15.1 การแกไ้ขสว่นท่ีมิใช่สาระส าคญัหรอืที่ตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

การแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิ ในเรื่องที่จะกระทบต่อสิทธิที่มิใช่สาระส าคญัของผูถื้อใบส าคญัแสดง
สทิธิ เช่น แกไ้ขขัน้ตอนการใชส้ทิธิ หรอืเรือ่งที่เห็นไดว้า่จะเป็นประโยชนต์อ่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิโดยชดัแจง้ 
หรือในส่วนซึ่งไม่ท าให้สิทธิของผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิดอ้ยลง หรือเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติ หรือ
หลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใดที่เ ก่ียวขอ้ง 
กฎระเบียบ ขอ้บังคับ หรือค าสั่งที่มีผลบังคับทั่วไป หรือประกาศ หรือขอ้บังคับของ ส านักงาน ก.ล.ต. ที่
เก่ียวขอ้ง ใหบ้รษัิทฯ กระท าโดยไมต่อ้งไดร้บัความยินยอมจากที่ประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิภายหลงัจาก
ที่ไดแ้จง้ใหส้  านกังาน ก.ล.ต. ไดท้ราบแลว้ ทัง้นี  ้การแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิดงักลา่วจะตอ้งไม่เป็น
การขยายอายุใบส าคญัแสดงสิทธิหรือการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงราคาหรืออตัราการใชส้ิทธิ ยกเวน้การปรบัสิทธิ
ตามเง่ือนไขการปรบัสทิธิที่ระบไุวใ้นขอ้ 3.3 

15.2 การแกไ้ขเปลีย่นแปลงที่เป็นสาระส าคญั 

การแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดสิทธินอกจากกรณีขอ้ 15.1 ตอ้งไดร้บัความยินยอมจากบรษัิทฯ และที่ประชุม
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิ 

15.3 การแจง้ขอ้ก าหนดสทิธิที่แกไ้ขเปลีย่นแปลง 

ผูอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธิ จะแจง้ใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิทราบผา่นระบบเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจด
ทะเบียนโดยสื่ออิเล็กทรอนิคสข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยทนัที หลงัจากที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้ก าหนด
สิทธิ และจะจัดส่งขอ้ก าหนดสิทธิที่แกไ้ขเปลี่ยนแปลงใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ เมื่อไดร้บัการรอ้งขอ
ภายใน 15 (สบิหา้) วนั นบัจากวนัท่ีมีการรอ้งขอ โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถแจง้ความประสงคท์ี่จะ
ขอรับข้อก าหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ในหัวข้อ 2.3.5 
นอกจากนัน้ บริษัทฯ จะจัดส่งขอ้ก าหนดสิทธิที่แกไ้ขเปลี่ยนแปลงใหน้ายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ และ 
ส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 (สบิหา้) วนันบัแตว่นัท่ีมีการแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดสทิธิ  

15.4 การแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดสทิธิตอ้งไมข่ดัตอ่กฎหมาย 

การแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิไม่ว่ากรณีใด ๆ ตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์รวมตลอดทัง้ขอ้ก าหนดแหง่ประกาศ ทจ. 34/2551 หรอืกฎเกณฑห์รอืประกาศอื่นใดของ 
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ส านักงาน ก.ล.ต. ที่ใชบ้ังคับกับการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ 
รวมทัง้ที่จะเพิ่มเติมภายหลงัจากที่บรษัิทฯ ไดร้บัอนญุาตจากส านกังาน ก.ล.ต. ใหอ้อกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสทิธิแลว้ 

16. การประชุมผู้ถอืใบส าคัญแสดงสิทธิ 

16.1 ผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิมีสิทธิเรียกประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดไ้ม่ว่าในเวลาใด ๆ อย่างไรก็ตาม การ
เรียกประชุมจะตอ้งไม่ใช่เพื่อแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดสิทธิเรื่องการขยายอายุใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือการ
เปลีย่นแปลงราคาหรอือตัราการใชส้ทิธิ ยกเวน้การปรบัสทิธิตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 3.3 

16.2 ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่ไดใ้ชส้ิทธิหรือใชส้ิทธิไปแลว้บางส่วนรวมกันแลว้ไม่
นอ้ยกวา่รอ้ยละ 25 (ยี่สบิหา้) ของจ านวนหนว่ยทัง้หมดของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิไดใ้ชส้ิทธิหรือใชส้ิทธิไป
แลว้บางสว่น ณ ขณะนัน้ อาจรอ้งขอใหผู้อ้อกใบส าคญัแสดงสทิธิเรยีกประชมุผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิ ในกรณี
นีผู้อ้อกใบส าคญัแสดงสทิธิจะตอ้งเรยีกประชมุผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิโดยเรว็ ซึง่ตอ้งไม่เกิน 30 (สามสิบ) วนั
นบัแตว่นัท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิไดใ้ชส้ทิธิมีค  าขอเป็นหนงัสอืใหผู้อ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิเรียกประชุมผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสทิธิ หรอืนบัแตว่นัท่ีเกิดกรณีใดกรณีหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) หากมีการเสนอขอแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดสทิธิในสาระส าคญัตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 15.2 ขา้งตน้ 

(ข) หากมีเหตกุารณส์ าคญัซึง่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิที่ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ ท่ียงัมิไดใ้ชส้ทิธิหรอืใชส้ิทธิไป
แลว้บางสว่นรวมกนัแลว้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 25 (ยี่สิบหา้) ของจ านวนหน่วยทัง้หมดของใบส าคญัแสดง
สิทธิ ที่ยงัมิไดใ้ชส้ิทธิหรือใชส้ิทธิไปแลว้บางสว่น ณ ขณะนัน้ เห็นว่าอาจกระทบต่อสว่นไดเ้สียของผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสทิธิ หรอืความสามารถของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธิในการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดสทิธิ 

ในกรณีที่ผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิ ไม่เรียกประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิตามวรรคก่อน ใหผู้ถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิที่ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแลว้บางส่วนรวมกันแลว้ไม่น้อยกว่า  
รอ้ยละ 25 (ยี่สิบหา้) ของจ านวนหน่วยทัง้หมดของใบส าคัญแสดงสิทธิที่ยงัมิไดใ้ช้สิทธิหรือใชส้ิทธิไปแลว้
บางสว่น ณ ขณะนัน้ ด าเนินการเรยีกประชมุผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิได  ้

16.3 ในกรณีที่มีการจดัประชมุผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิ บรษัิทฯ จะด าเนินการปิดสมดุทะเบียนเพื่อก าหนดสทิธิของผู้
ถือใบส าคัญแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังกล่าวเป็น
ระยะเวลาไม่เกิน 21 (ยี่สิบเอ็ด) วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่มี
สทิธิเขา้รว่มประชมุจะตอ้งมีรายช่ือเป็นผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนดงักลา่ว 

16.4 ในการเรยีกประชมุผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิไมว่า่จะเป็นการเรยีกประชมุเนื่องจาก ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิที่ยงั
มิไดใ้ชส้ิทธิหรือที่ใชส้ิทธิไปแลว้บางส่วนรอ้งขอ หรือคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหเ้รียกประชุม ใหบ้ริษัทฯ 
จดัท าหนงัสอืนดัประชมุ โดยระบ ุสถานท่ี วนั เวลา ผูท้ี่ขอใหเ้รียกประชุมและเรื่องที่พิจารณาในที่ประชุม และ
จดัสง่ใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิไดใ้ชส้ิทธิหรือใชส้ิทธิไปแลว้บางสว่นแต่ละรายตามรายช่ือและที่อยู่ที่
ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิในวันปิดสมุดทะเบียน เพื่อก าหนดสิทธิในการเขา้ร่วม
ประชมุไมน่อ้ยกวา่ 7 (เจ็ด) วนั ก่อนวนัประชมุในแตล่ะครัง้  
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16.5 ในการประชมุผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิที่ยงัมิไดใ้ชส้ทิธิหรอืใชส้ทิธิไปแลว้บางสว่นซึ่งมี
สทิธิในการเขา้ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน จะมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นเขา้ประชุมและออกเสียงแทน
ตนก็ได ้โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวจะตอ้งยื่นหนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่นายทะเบียนใบส าคญั
แสดงสทิธิก าหนดตอ่ประธานท่ีประชมุหรอืผูท้ี่ประธานที่ประชมุมอบหมายก่อนเริม่การประชมุ 

16.6 ในการออกเสียงลงคะแนนใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดง
สิทธิที่ถืออยู่ โดยใบส าคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง ผูเ้ป็นประธานในที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนนอกจากสทิธิที่ตนมีอยูใ่นฐานะผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิ 

16.7 ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่มีสว่นไดเ้สียในขอ้พิจารณาอนัใด ซึ่งที่ประชุมจะพิจารณาและลงมติ ไม่มีสิทธิออก
เสยีงลงคะแนนในขอ้พิจารณานัน้ ๆ  

16.8 ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ท่ีมีสทิธิออกเสยีงในท่ีประชมุผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ หมายถึง ผูถื้อใบส าคญัแสดง
สทิธิที่ยงัไมไ่ดใ้ชส้ทิธิหรอืใชส้ทิธิไปแลว้บางสว่น ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิ โดยไมร่วมถึง
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิที่มีสว่นไดเ้สยีซึง่จะไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในขอ้พิจารณาขอ้นัน้ 

16.9 ในการประชุมผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิที่จัดขึน้โดยบริษัทฯ ใหป้ระธานกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ไดร้บั
มอบหมายจากประธานกรรมการบริษัทฯ ท าหนา้ที่เป็นประธานที่ประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ในกรณีที่ผู้
ถือใบส าคญัแสดงสทิธิเป็นผูจ้ดัประชมุ ประธานในที่ประชมุอาจจะมาจากบคุคลที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิลง
มติเห็นชอบคัดเลือก นอกเหนือไปจากประธานกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ประธานกรรมการบริษัทฯ 
มอบหมาย โดยประธานท่ีประชมุไมม่ีสทิธิออกเสยีงชีข้าด 

16.10 องคป์ระชมุในการประชมุผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิจะตอ้งประกอบดว้ย ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิที่ยงัมิไดใ้ชส้ทิธิ
หรือใชส้ิทธิไปแลว้บางสว่น และ/หรือ ผูร้บัมอบฉนัทะมาประชุมถือใบส าคญัแสดงสิทธิรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า
รอ้ยละ 25 (ยี่สิบหา้) ของจ านวนหน่วยทัง้หมดของใบส าคัญแสดงสิทธิที่ยงัมิไดใ้ช้สิทธิหรือใชส้ิทธิไปแลว้
บางสว่นจึงครบเป็นองคป์ระชมุ 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัหมายการประชุมไปแลว้ 45 (สี่สิบหา้) นาที ยงัมีผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้ร่วมประชุมยงัไม่ครบเป็นองคป์ระชุม ใหถื้อว่าการประชุมเป็นอนัระงับไป หากการ
ประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธินัน้ เป็นการเรียกนดัโดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ ใหน้ดัประชุมใหม่ภายใน
ระยะเวลา 30 (สามสิบ) วนั นบัจากวนัก าหนดประชุมผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิในครัง้แรก และใหบ้ริษัทฯ 
ด าเนินการจดัสง่หนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิทกุรายตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบไุว้
ขา้งตน้ ซึ่งในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชุม สว่นกรณีที่การประชุมดงักล่าวจัดขึน้
โดยการรอ้งขอของผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิ ในกรณีนีบ้รษัิทฯ ไมจ่ าเป็นตอ้งเรียกประชุมใหม่และให้ถือว่าไม่มี
การแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดสทิธิ 

16.11 มติที่ประชมุผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิ จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนหนว่ยของ
ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใ้ช้สิทธิ หรือใช้สิทธิไปแลว้บางส่วนทั้งหมด ณ ขณะนัน้ ซึ่งถือโดยผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสทิธิซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน และไดอ้อกเสยีงลงคะแนนในมตินัน้  
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