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ข้อก ำหนดว่ำด้วยสทิธิและหน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสทิธิ 
และผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญของ 

บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ที่ 1 (CHAYO-W1) 

ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 1 (CHAYO-W1) (“ใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ” หรือ “ใบส ำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1”) ออกโดยบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) ตำมมติที่
ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 29 เมษำยน 2563 ซึ่งได้มีมติอนุมตัิให้บริษัทออกและจัดสรร
ใบส ำคญัแสดงสิทธิจ ำนวนไม่เกิน 209,999,990 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น (Rights Offering) 
โดยไม่คิดมลูค่ำ ในอตัรำสว่น 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษของหุ้นหรือใบส ำคญัแสดงสิทธิ
จำกกำรค ำนวณ (หำกมี) ให้ปัดเศษนัน้ทิง้ ทัง้นี ้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะได้รับสทิธิตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดสิทธิ 
(ตำมค ำนิยำมที่ระบดุ้ำนลำ่ง) นี ้โดยบริษัทและผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิจะต้องผกูพนัตำมข้อก ำหนดสิทธินีท้กุประกำร และให้
ถือวำ่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิได้รับทรำบและเข้ำใจข้อก ำหนดตำ่ง ๆ ในข้อก ำหนดสิทธินีเ้ป็นอย่ำงดีแล้ว ทัง้นี ้บริษัทจะจดัให้
มีกำรเก็บรักษำส ำเนำข้อก ำหนดสทิธินีไ้ว้ ณ ส ำนกังำนใหญ่ของบริษัทหรือส ำนกังำนใหญ่ของตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงใน
กำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) (ตำมที่ระบุไว้ในข้อก ำหนดสิทธินี)้ เพื่อให้ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิสำมำรถขอตรวจสอบส ำเนำ
ข้อก ำหนดสทิธินีไ้ด้ในวนัและเวลำท ำกำรของผู้ออกใบส ำคญัแสดงสทิธิหรือตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ (ถ้ำมี) 

ค ำจ ำกดัควำม 

ค ำและข้อควำมตำ่ง ๆ ที่ใช้อยูใ่นข้อก ำหนดสทิธินี ้ให้มีควำมหมำยดงัตอ่ไปนี ้

ข้อก ำหนดสิทธิ หมำยถึง ข้อก ำหนดวำ่ด้วยสทิธิและหน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคญัแสดง
สิทธิและผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสำมัญของ
บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ที่ 1 (CHAYO-W1) 
(รวมถึงที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) (ถ้ำมี) 

ตลำดหลักทรัพย์ หมำยถึง ตลำดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ 

ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ หมำยถึง บุคคลที่บริษัทแต่งตัง้ให้เป็นตวัแทนของบริษัทในกำรรับ
แจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ (ถ้ำมี) 
ตำมข้อ 1.4.5 

นำยทะเบียนของใบส ำคัญแสดงสิทธิ หมำยถึง บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั และ/
หรือ ผู้ ที่ได้รับกำรแต่งตัง้โดยชอบให้ท ำหน้ำที่เป็นนำย
ทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสทิธิแทน 

บริษัท หมำยถึง บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

ใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ หมำยถึง เอกสำรที่ออกโดยบริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์(ประเทศ
ไทย) จ ำกดั เพื่อใช้แทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

ใบส ำคัญแสดงสิทธิ หมำยถึง ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท ชโย กรุ๊ป 
จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 1 (CHAYO-W1) ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ
และสำมำรถโอนเปลี่ยนมือได้ และให้หมำยควำมรวมถึง
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ใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิด้วย 

ประกำศ ทจ. 34/2551 หมำยถึง ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 34/2551 
เร่ืองกำรขออนญุำตและกำรอนญุำตให้เสนอขำยใบส ำคญั
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นที่ออกใหม่และหุ้ นที่ออกใหม่เพื่อ
รองรับใบส ำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวำคม 2551 
(รวมถึงที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) 

ผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสิทธิ หมำยถึง ผู้ทรงสทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิแตล่ะหนว่ยตำมข้อ 1.2.3 

ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ หมำยถึง ระยะเวลำที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิ
ในกำรซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทสำมำรถแจ้งควำม
จ ำนงกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิได้ตำมที่ระบไุว้ใน
ข้อ 1.4.3 

วันก ำหนดกำรใช้สิทธิ หมำยถึง วนัที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญั
เพิ่มทนุของบริษัทได้ตำมที่ระบไุว้ในข้อ 1.4.1 

วันท ำกำร หมำยถึง วนัท่ีตลำดหลกัทรัพย์ เปิดท ำกำรตำมปกติ ซึ่งมิใช่วนัเสำร์
หรือวนัอำทิตย์ หรือวนัที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยประกำศ
ให้เป็นวนัหยดุท ำกำรของธนำคำรพำณิชย์ 

ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ หมำยถึง บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั  

สมุดทะเบียน หมำยถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทำงทะเบียนซึ่งบันทึก
รำยละเอียดเก่ียวกบัใบส ำคญัแสดงสทิธิและผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสทิธิที่เก็บรักษำโดยนำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดง
สทิธิ 

สิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิ หมำยถึง สิทธิทัง้ปวงในใบส ำคัญแสดงสิทธิซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกัด
เฉพำะสิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัท สิทธิใน
กำรเข้ำร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้
ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิและสิทธิในกำรได้รับค่ำเสียหำยใน
กรณีหุ้นรองรับไมเ่พียงพอ 

หุ้นรองรับ หมำยถึง หุ้นสำมญัที่ออกใหมข่องบริษัทจ ำนวนไมเ่กิน209,999,990 
หุ้น มลูค่ำหุ้นท่ีตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท เพื่อรองรับกำรใช้
สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิรวมทัง้หุ้นสำมญัที่บริษัทอำจ
ต้องออกใหม่เพิ่มเติมในกรณีมีกำรปรับสิทธิตำมเง่ือนไขที่
ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดสทิธินี ้

ส ำนักงำน กลต. หมำยถึง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ 
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1 รำยละเอียดเกี่ยวกับใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทได้ออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิ จ ำนวนไมเ่กิน 209,999,990 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทตำมสดัสว่นกำร
ถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่ำ ในอตัรำสว่น 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ หำกเกิดเศษจำกกำร
ค ำนวณตำมอตัรำจดัสรรดงักลำ่ว ให้ปัดเศษนัน้ทิง้ โดยบริษัทจะออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ให้แก่ผู้
ถือหุ้นของบริษัทที่มีรำยช่ือปรำกฏในวนัก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ  CHAYO-W1 
ในวนัท่ี 14 พฤษภำคม 2563 (Record Date) โดยรำยละเอียดของใบส ำคญัแสดงสทิธิมีดงัตอ่ไปนี ้  

1.1 ลักษณะส ำคัญของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

ช่ือ : ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสำมัญของบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกัด 
(มหำชน) ครัง้ที่ 1 (CHAYO-W1) 

ชนิดของใบส ำคญัแสดงสทิธิ : ระบช่ืุอผู้ ถือและสำมำรถโอนเปลีย่นมือได้ 

วิธีกำรจดัสรร : จัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้ น (Rights 
Offering) โดยไม่คิดมูลค่ำ ในอัตรำส่วน 3 หุ้ นเดิมต่อ 1 หน่วย
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยบริษัทจะออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
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รำยช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ CHAYO-
W1 ในวนัท่ี 14 พฤษภำคม 2563 (Record Date) 

ทัง้นี ้ในกรณีที่มีเศษของหุ้นหรือใบส ำคญัแสดงสิทธิจำกกำรค ำนวณ 
(หำกมี) ให้ปัดเศษนัน้ทิง้ 

จ ำนวนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่
ออกและจดัสรร 

: ไมเ่กิน 209,999,990 หนว่ย 

รำคำเสนอขำยตอ่หนว่ย : หนว่ยละ 0.00 บำท (ไมค่ดิมลูคำ่) 

อตัรำกำรใช้สทิธิ : ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสำมญัได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณี
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รำคำกำรใช้สทิธิ : 6.50 บำทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิตำมเง่ือนไข
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ใบส ำคญัแสดงสิทธิต่อหน่วยภำยหลงักำรปรับรำคำใช้สิทธิจะต้องไม่
ต ่ำกวำ่มลูคำ่ที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญัของบริษัท เว้นแตเ่ข้ำขำ่ยได้รับกำร
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วนัออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ : 28 พฤษภำคม 2563 

อำยขุองใบส ำคญัแสดงสทิธิ : 2 ปี นับจำกวันท่ีออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ ทัง้นี ้ภำยหลังกำรออก
ใบส ำคญัแสดงสทิธิบริษัทจะไมข่ยำยอำยใุบส ำคญัแสดงสทิธิ 
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ระยะเวลำกำรใช้สทิธิ : ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิสำมำรถใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัท
ตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิได้ในวนัท ำกำรสดุท้ำยของทกุไตรมำส (วนัท ำ
กำรสุดท้ำยของเดือนมีนำคม มิถุนำยน กันยำยน และธันวำคม)  
ของแตล่ะปีปฏิทิน ตลอดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ (“วันก ำหนดกำร
ใช้สิทธิ”) โดยวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิครัง้แรก คือ วนัที่ 30 มิถนุำยน 2563 

ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจำกกำรใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวัน
ก ำหนดกำรใช้สิทธิใด ๆ สำมำรถสะสมเพื่อน ำไปใช้สิทธิได้ในวัน
ก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้ต่อ ๆ ไปได้ตลอดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
แต่หำกครบก ำหนดอำยุของใบส ำคญัแสดงสิทธิแล้ว ใบส ำคญัแสดง
สทิธิที่ไมถ่กูใช้สทิธิจะถกูยกเลกิและสิน้ผลไป 

หำกวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำยตรงกบัวนัหยดุท ำกำรของตลำด
หลกัทรัพย์ ให้เลื่อนวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิที่
ตรงกบัวนัหยดุท ำกำรของตลำดหลกัทรัพย์นัน้เป็นวนัท ำกำรก่อนหน้ำ 

ทัง้นี ้วนัสดุท้ำยของกำรใช้สิทธิซึ่งเป็นวนัที่ใบส ำคญัแสดงสิทธิมีอำยุ
ครบ 2 ปี ตรงกบัวนัศกุร์ที่ 27 พฤษภำคม 2565 

ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนง
ในกำรใช้สทิธิ 

: ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิซึง่ประสงค์ที่จะใช้สทิธิในกำรซือ้หุ้นสำมญัเพิม่
ทนุของบริษัทจะต้องแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ ระหว่ำงเวลำ 8.30 น. 
ถึง 15.30 น. ภำยในระยะเวลำ 10 วนัท ำกำร ก่อนวนัก ำหนดกำรใช้
สิทธิในแต่ละครัง้ ยกเว้นกำรแสดงควำมจ ำนงในกำรใ ช้สิทธิครัง้
สดุท้ำย ให้แสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิภำยในระยะเวลำ 15 วัน
ก่อนวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย 

กำรไม่สำมำรถยกเลกิกำรแจ้ง
ควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ 

: เมื่อผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซื อ้หุ้ น
สำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิแล้ว จะไมส่ำมำรถยกเลิกกำรแจ้งควำม
จ ำนงในกำรใช้สทิธิดงักลำ่วได้อีกตอ่ไป 

จ ำนวนหุ้ นสำมัญที่จัดสรรไว้
เพื่อรองรับใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

: ไม่เกิน 209,999,990 หุ้น (มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท) ซึ่งคิดเป็น
สดัส่วนหุ้นรองรับของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท
ประมำณ ร้อยละ 31.25 

ตลำดรองของใบส ำคัญแสดง
สทิธิ 

: บริษัทจะยื่นขออนุญำตน ำใบส ำคัญแสดงสิทธิเข้ำจดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ 

ตลำดรองของหุ้นสำมญัที่เกิด
จำกกำรใช้สทิธิ 

: บริษัทจะยื่นขออนญุำตน ำหุ้นสำมญัที่ออกเนื่องจำกกำรใช้สิทธิซือ้หุ้น
สำมัญตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิเข้ำจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ 

ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น  : 1. ผลกระทบต่อสัดส่วนกำรถอืหุ้น (Control Dilution) 
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ในกรณีที่มีกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิจน
ครบทัง้จ ำนวน แตผู่้ใช้สทิธิมิใช่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท จะเกิดผลกระทบต่อ
สดัสว่นกำรถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นโดยผู้ ถือหุ้นจะมีสดัสว่นกำรถือหุ้นลดลง
ประมำณร้อยละ 23.81* เมื่อเทียบกับสดัสว่นกำรถือหุ้นก่อนกำรออก
และจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

* ค ำนวณจำกจ ำนวนหุ้นรองรับใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นี ้
จ ำนวน 209,999,990 หุ้น หำรด้วย ผลบวกของ (1) จ ำนวนหุ้นที่
จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ณ วนัที่ 10 มีนำคม 2563 จ ำนวน 
629,999,971 หุ้น (2) จ ำนวนหุ้นปันผลที่จัดสรรในครัง้นี ้จ ำนวน 
41,999,998 หุ้น และ (3) จ ำนวนหุ้นรองรับใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ออก
ในครัง้นีจ้ ำนวน 209,999,990 หุ้น 

Control Dilution  

=  จ ำนวนหุ้นรองรับใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ออกในครัง้นี ้/ (จ ำนวนหุ้นที่
ช ำระแล้ว+ จ ำนวนหุ้นปันผลที่จดัสรรในครัง้นี ้+ จ ำนวนหุ้นรองรับ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ออกในครัง้นี)้ 

=  209,999,990 / (629,999,971 + 41,999,998 + 209,999,990)  

=  ประมำณร้อยละ 23.81 

2. ผลกระทบด้ำนรำคำ (Price Dilution) 

ภำยหลงักำรออกและจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นตำม
สดัสว่นกำรถือหุ้นในครัง้นี ้และผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักลำ่วมีกำร
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สดัสว่นกำรถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นโดยผู้ ถือหุ้นจะมีสดัสว่นกำรถือหุ้นลดลง
ประมำณร้อยละ 23.82* เมื่อเทียบกบัสดัสว่นกำรถือหุ้นก่อนกำรออก
และจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิ โดยค ำนวณจำกสตูรดงัตอ่ไปนี ้

Earning Per Share Dilution  

=  (Earning Per Share ก่อนจดัสรร* – Earning Per Share หลงัจดัสรร**) 
/ Earning Per Share ก่อนจดัสรร 

= (0.1658 – 0.1263) / 0.1658 

= ร้อยละ 23.82 

* โดย Earning Per Share ก่อนจดัสรร = ก ำไรสทุธิ / (จ ำนวนหุ้นที่
ช ำระแล้ว + จ ำนวนหุ้นปันผลที่จดัสรรในครัง้นี)้ 

** Earning Per Share หลงัจดัสรร = ก ำไรสทุธิ / (จ ำนวนหุ้นที่ช ำระแล้ว 
+ จ ำนวนหุ้นปันผลท่ีจดัสรรในครัง้นี  ้ + จ ำนวนหุ้นรองรับใบส ำคญั
แสดงสทิธิที่ออกในครัง้นี)้ 

1.2 ใบส ำคัญแสดงสิทธิ สมุดทะเบียน และผู้ทรงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

1.2.1 นำยทะเบียนมีหน้ำที่ต้องออกใบส ำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทุกรำย ส ำหรับ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ฝำกไว้กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์  นำยทะเบียนจะระบุช่ือ “ศูนย์รับฝำก
หลกัทรัพย์” เป็นผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิแทนในสมดุทะเบียน นำยทะเบียนจะออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ
หรือออกใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิตำมแบบที่นำยทะเบียนก ำหนดให้แก่ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ 

1.2.2 นำยทะเบียนมีหน้ำที่ตำมสญัญำแต่งตัง้นำยทะเบียนที่จะต้องจัดท ำและเก็บรักษำสมุดทะเบียนไว้
จนกว่ำใบส ำคญัแสดงสิทธิทัง้หมดจะมีกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นรองรับของบริษัทหรือจนกว่ำจะครบก ำหนด
อำยใุบส ำคญัแสดงสทิธิ (แล้วแตก่รณี) 

1.2.3 ผู้ทรงสทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

- ผู้ทรงสทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิ กรณีทัว่ไป  

สทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิ จะตกได้แก่บคุคลหรือนิติบคุคลที่ปรำกฏช่ือเป็นเจ้ำของใบส ำคญั
แสดงสิทธิ ในจ ำนวนที่ระบุอยู่ในสมุดทะเบียนในขณะนัน้ ๆ หรือในวนัแรกของกำรปิดสมุด
ทะเบียนในกรณีที่มีกำรปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ เว้นแต่จะได้มีกำร
โอนใบส ำคญัแสดงสทิธิ (ซึง่สำมำรถใช้ยนักบับริษัทได้ตำมข้อ 1.3) เกิดขึน้แล้วในวนัปิดสมดุ
ทะเบียนที่เก่ียวข้องข้ำงต้น ซึง่สทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิ จะตกได้แก่ผู้ รับโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

- ผู้ทรงสทิธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิ กรณีที่ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิแทน  

สิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิ จะตกได้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดง
สทิธิ ได้รับแจ้งเป็นหนงัสอืจำกศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์วำ่เป็นผู้ทรงสทิธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
ในจ ำนวนที่ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์แจ้งนำยทะเบียน โดยจ ำนวนดงักล่ำวจะต้องไม่เกินกว่ำ

6



6 

 

สดัสว่นกำรถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นโดยผู้ ถือหุ้นจะมีสดัสว่นกำรถือหุ้นลดลง
ประมำณร้อยละ 23.82* เมื่อเทียบกบัสดัสว่นกำรถือหุ้นก่อนกำรออก
และจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิ โดยค ำนวณจำกสตูรดงัตอ่ไปนี ้

Earning Per Share Dilution  

=  (Earning Per Share ก่อนจดัสรร* – Earning Per Share หลงัจดัสรร**) 
/ Earning Per Share ก่อนจดัสรร 

= (0.1658 – 0.1263) / 0.1658 

= ร้อยละ 23.82 

* โดย Earning Per Share ก่อนจดัสรร = ก ำไรสทุธิ / (จ ำนวนหุ้นท่ี
ช ำระแล้ว + จ ำนวนหุ้นปันผลที่จดัสรรในครัง้นี)้ 

** Earning Per Share หลงัจดัสรร = ก ำไรสทุธิ / (จ ำนวนหุ้นที่ช ำระแล้ว 
+ จ ำนวนหุ้นปันผลท่ีจดัสรรในครัง้นี  ้ + จ ำนวนหุ้นรองรับใบส ำคญั
แสดงสทิธิที่ออกในครัง้นี)้ 

1.2 ใบส ำคัญแสดงสิทธิ สมุดทะเบียน และผู้ทรงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

1.2.1 นำยทะเบียนมีหน้ำที่ต้องออกใบส ำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทุกรำย ส ำหรับ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ฝำกไว้กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์  นำยทะเบียนจะระบุช่ือ “ศูนย์รับฝำก
หลกัทรัพย์” เป็นผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิแทนในสมดุทะเบียน นำยทะเบียนจะออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ
หรือออกใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิตำมแบบที่นำยทะเบียนก ำหนดให้แก่ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ 

1.2.2 นำยทะเบียนมีหน้ำที่ตำมสญัญำแต่งตัง้นำยทะเบียนที่จะต้องจัดท ำและเก็บรักษำสมุดทะเบียนไว้
จนกว่ำใบส ำคญัแสดงสิทธิทัง้หมดจะมีกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นรองรับของบริษัทหรือจนกว่ำจะครบก ำหนด
อำยใุบส ำคญัแสดงสทิธิ (แล้วแตก่รณี) 

1.2.3 ผู้ทรงสทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

- ผู้ทรงสทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิ กรณีทัว่ไป  

สทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิ จะตกได้แก่บคุคลหรือนิติบคุคลที่ปรำกฏช่ือเป็นเจ้ำของใบส ำคญั
แสดงสิทธิ ในจ ำนวนที่ระบุอยู่ในสมุดทะเบียนในขณะนัน้ ๆ หรือในวนัแรกของกำรปิดสมุด
ทะเบียนในกรณีที่มีกำรปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ เว้นแต่จะได้มีกำร
โอนใบส ำคญัแสดงสทิธิ (ซึง่สำมำรถใช้ยนักบับริษัทได้ตำมข้อ 1.3) เกิดขึน้แล้วในวนัปิดสมดุ
ทะเบียนที่เก่ียวข้องข้ำงต้น ซึง่สทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิ จะตกได้แก่ผู้ รับโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

- ผู้ทรงสทิธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิ กรณีที่ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิแทน  

สิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิ จะตกได้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดง
สทิธิ ได้รับแจ้งเป็นหนงัสอืจำกศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์วำ่เป็นผู้ทรงสทิธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
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จ ำนวนรวมของใบส ำคัญแสดงสิทธิ ในช่ือของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ที่ระบุอยู่ในสมุด
ทะเบียนในขณะนัน้ ๆ หรือในวนัแรกของกำรปิดสมดุทะเบียนในกรณีที่มีกำรปิดสมดุทะเบียน
พกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

เมื่อศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์แจ้งนำยทะเบียน นำยทะเบียนมีหน้ำที่ต้องออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ ให้แก่ผู้
ทรงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิ ที่ฝำกไว้กับศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์และลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิใน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิรำยดงักลำ่วเป็นผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิในสมดุทะเบียนตำมจ ำนวนที่ได้รับแจ้ง
จำกศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้เมื่อได้มีกำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิและลงทะเบียนดังกล่ำวแล้ว  
นำยทะเบียนจะแก้ไขจ ำนวนรวมของใบส ำคญัแสดงสทิธิทีล่งทะเบียนในสมดุทะเบียนไว้ในช่ือของศนูย์
รับฝำกหลกัทรัพย์ โดยหกัจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในช่ือของผู้ทรงสิทธิใน
ใบส ำคญัแสดงสทิธิออก สว่นจ ำนวนรวมของใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ออกให้แก่ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์นัน้ 
หำกนำยทะเบียนไมไ่ด้ท ำกำรแก้ไข (ไมว่่ำด้วยเหตใุดก็ตำม) ให้ถือว่ำมีจ ำนวนลดลงตำมจ ำนวนของ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ได้แยกไปออกใบส ำคัญแสดงสิทธิและลงทะเบียนไว้ในช่ือของผู้ทรงสิทธิใน
ใบส ำคญัแสดงสทิธิดงักลำ่ว 

1.3 กำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

1.3.1 กำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิที่มิได้ฝำกไว้กบัศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ ดงันี  ้

- แบบกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิระหว่ำงผู้ โอนและผู้ รับโอน กำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิจะ
สมบรูณ์เมื่อผู้ โอนใบส ำคญัแสดงสิทธิซึ่งเป็นผู้ที่สมดุทะเบียนระบช่ืุอเป็นเจ้ำของใบส ำคญัแสดง
สทิธิตำมจ ำนวนที่จะท ำกำรโอน หรือผู้ รับโอนคนสดุท้ำยโดยมีกำรสลกัหลงัแสดงกำรโอนต่อเนื่อง
ครบถ้วนจำกผู้ที่ปรำกฏช่ือดงักลำ่ว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบส ำคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ รับโอน
โดยลงลำยมือช่ือสลกัหลงัแสดงกำรโอนไว้ด้วย 

- ผลกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิระหวำ่งผู้ รับโอนกบับริษัท กำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิจะใช้ยนักบั
บริษัทได้ก็ต่อเมื่อนำยทะเบียนได้รับค ำขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิพร้อมทัง้
ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ผู้ รับโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิได้ลงลำยมือช่ือเป็นผู้ รับโอนในด้ำนหลงัของ
ใบส ำคญัแสดงสทิธินัน้ครบถ้วนแล้ว 

- ผลของกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิระหว่ำงผู้ รับโอนกบับคุคลภำยนอก กำรโอนใบส ำคญัแสดง
สิทธิจะใช้ยนักับบคุคลภำยนอกได้ก็ต่อเมื่อนำยทะเบียนได้ลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคญัแสดง
สทิธิในสมดุทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 

- กำรขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิ จะต้องกระท ำ ณ ส ำนกังำนใหญ่ของนำยทะเบียน
ในวนัและเวลำท ำกำรของนำยทะเบียน และจะต้องท ำตำมแบบและวิธีกำรท่ีนำยทะเบียนก ำหนด 
โดยผู้ขอลงทะเบียนจะต้องสง่มอบใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ลงลำยมือช่ือครบถ้วนตำมหลกัเกณฑ์
ข้ำงต้น พร้อมทัง้หลกัฐำนอื่น ๆ ที่ยืนยนัถึงควำมถกูต้องและควำมสมบรูณ์ของกำรโอนและกำรรับ
โอนใบส ำคญัแสดงสทิธิในสมดุทะเบียนพร้อมทัง้ใบส ำคญัแสดงสิทธิและหลกัฐำนอื่น ๆ ที่ยืนยนั
ควำมถูกต้องและควำมสมบูรณ์ของกำรโอนและกำรรับโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิตำมที่นำย
ทะเบียนก ำหนดให้แก่นำยทะเบียนด้วย อย่ำงไรก็ดี นำยทะเบียนมีสิทธิปฏิเสธไม่รับค ำขอ
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ลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิหำกนำยทะเบียนเห็นวำ่กำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธินัน้ไม่
ชอบด้วยกฎหมำย 

1.3.2 ส ำหรับกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ฝำกไว้กับศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ให้เป็นไปตำมข้อบังคับของ  
ตลำดหลกัทรัพย์ ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ และหนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้อง 

1.4 กำรใช้สิทธิและเงื่อนไขกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุน 

1.4.1 วนัก ำหนดกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ 

ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัทตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิได้ใน
วันท ำกำรสุดท้ำยของทุกไตรมำส (วันท ำกำรสุดท้ำยของเดือนมีนำคม  มิถุนำยน กันยำยน และ
ธนัวำคม) ของแตล่ะปีปฏิทิน ตลอดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิโดยวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้แรก คือ 
วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2563 และวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย คือ วนัที่ใบส ำคญัแสดงสิทธิมีอำยคุรบ 
2 ปี นบัจำกวนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ ซึง่ตรงกบัศกุร์ที่ 27 พฤษภำคม 2565 

1.4.2 กำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ 

ในกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัทผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่ม
ทนุตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ตนถืออยู่ทัง้หมดหรือบำงสว่นก็ได้ ส ำหรับใบส ำคญัแสดงสทิธิที่เหลือและ
ไม่ได้ใช้สิทธิภำยในวันก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สุดท้ำย บริษัทจะถือว่ำผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่
ประสงค์จะใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักลำ่ว และให้ถือว่ำใบส ำคญัแสดงสิทธินัน้ ๆ สิน้สภำพ
โดยไมม่ีกำรใช้สทิธิ 

1.4.3 ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ 

ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะต้องแจ้งควำมจ ำนงตำมวิธีที่ระบไุว้ในข้อ  1.4.6 ระหว่ำงเวลำ 8.30 น. ถึง 
15.30 น. โดยสำมำรถแจ้งควำมจ ำนงได้ทกุวนัท ำกำรภำยในระยะเวลำ 10 (สิบ) วนัท ำกำรก่อนวนั
ก ำหนดกำรใช้สิทธิแต่ละครัง้ (“ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ”) ยกเว้นกำรแสดง
ควำมจ ำนงกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำยให้แจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิตำมวิธีที่ระบไุว้ในข้อ 1.4.6 ระหว่ำง
เวลำ 8.30 น. ถึง 15.30 น. โดยสำมำรถแจ้งควำมจ ำนงได้ทกุวนัท ำกำร ภำยในระยะเวลำ 15 (สิบห้ำ) 
วนัก่อนวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย ( “ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิครัง้สุดท้ำย”) 

ทัง้นี ้บริษัทจะไม่มีกำรปิดสมดุทะเบียนเพื่อพักกำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิ ยกเว้นในกรณีกำรใช้สิทธิ
ครัง้สดุท้ำย ซึง่จะมีกำรปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิเพื่อพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิ 21 
วนัก่อนวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย โดยตลำดหลกัทรัพย์ จะขึน้เคร่ืองหมำย SP เพื่อห้ำมกำรซือ้
ขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิลว่งหน้ำ 2 วนัท ำกำรก่อนวนัปิดสมดุทะเบียน ในกรณีที่วนัปิดสมดุทะเบียนพกั
กำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิวนัแรกของกำรใช้สิทธิสดุท้ำยไม่ใช่วนัท ำกำร ให้เลื่อนวนัปิดสมดุทะเบียน
วนัแรกดงักลำ่วเป็นวนัท ำกำรก่อนหน้ำ 

บริษัทจะแจ้งขำ่วเตือน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (หำกมี) เก่ียวกบัวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิระยะเวลำกำร
แจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย อตัรำกำรใช้สทิธิ 
รำยละเอียดบญัชีธนำคำรของบริษัทเพื่อกำรจองซือ้และใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ บคุคลที่บริษัท
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ลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิหำกนำยทะเบียนเห็นวำ่กำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธินัน้ไม่
ชอบด้วยกฎหมำย 

1.3.2 ส ำหรับกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ฝำกไว้กับศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ให้เป็นไปตำมข้อบังคับของ  
ตลำดหลกัทรัพย์ ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ และหนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้อง 

1.4 กำรใช้สิทธิและเงื่อนไขกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุน 

1.4.1 วนัก ำหนดกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ 

ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัทตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิได้ใน
วันท ำกำรสุดท้ำยของทุกไตรมำส (วันท ำกำรสุดท้ำยของเดือนมีนำคม  มิถุนำยน กันยำยน และ
ธนัวำคม) ของแตล่ะปีปฏิทิน ตลอดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิโดยวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิครัง้แรก คือ 
วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2563 และวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย คือ วนัที่ใบส ำคญัแสดงสิทธิมีอำยคุรบ 
2 ปี นบัจำกวนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ ซึง่ตรงกบัศกุร์ที่ 27 พฤษภำคม 2565 

1.4.2 กำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ 

ในกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัทผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่ม
ทนุตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ตนถืออยู่ทัง้หมดหรือบำงสว่นก็ได้ ส ำหรับใบส ำคญัแสดงสทิธิที่เหลือและ
ไม่ได้ใช้สิทธิภำยในวันก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สุดท้ำย บริษัทจะถือว่ำผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่
ประสงค์จะใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักลำ่ว และให้ถือว่ำใบส ำคญัแสดงสิทธินัน้ ๆ สิน้สภำพ
โดยไมม่ีกำรใช้สทิธิ 

1.4.3 ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ 

ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะต้องแจ้งควำมจ ำนงตำมวิธีที่ระบไุว้ในข้อ  1.4.6 ระหว่ำงเวลำ 8.30 น. ถึง 
15.30 น. โดยสำมำรถแจ้งควำมจ ำนงได้ทกุวนัท ำกำรภำยในระยะเวลำ 10 (สิบ) วนัท ำกำรก่อนวนั
ก ำหนดกำรใช้สิทธิแต่ละครัง้ (“ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ”) ยกเว้นกำรแสดง
ควำมจ ำนงกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำยให้แจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิตำมวิธีที่ระบไุว้ในข้อ 1.4.6 ระหว่ำง
เวลำ 8.30 น. ถึง 15.30 น. โดยสำมำรถแจ้งควำมจ ำนงได้ทกุวนัท ำกำร ภำยในระยะเวลำ 15 (สิบห้ำ) 
วนัก่อนวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย ( “ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิครัง้สุดท้ำย”) 

ทัง้นี ้บริษัทจะไม่มีกำรปิดสมดุทะเบียนเพื่อพักกำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิ ยกเว้นในกรณีกำรใช้สิทธิ
ครัง้สดุท้ำย ซึง่จะมีกำรปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิเพื่อพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิ 21 
วนัก่อนวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย โดยตลำดหลกัทรัพย์ จะขึน้เคร่ืองหมำย SP เพื่อห้ำมกำรซือ้
ขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิลว่งหน้ำ 2 วนัท ำกำรก่อนวนัปิดสมดุทะเบียน ในกรณีที่วนัปิดสมดุทะเบียนพกั
กำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิวนัแรกของกำรใช้สิทธิสดุท้ำยไม่ใช่วนัท ำกำร ให้เลื่อนวนัปิดสมดุทะเบียน
วนัแรกดงักลำ่วเป็นวนัท ำกำรก่อนหน้ำ 

บริษัทจะแจ้งขำ่วเตือน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (หำกมี) เก่ียวกบัวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิระยะเวลำกำร
แจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย อตัรำกำรใช้สทิธิ 
รำยละเอียดบญัชีธนำคำรของบริษัทเพื่อกำรจองซือ้และใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ บคุคลที่บริษัท
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จะแตง่ตัง้ให้เป็นตวัแทนของบริษัทในกำรรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ (ถ้ำ
มี) และสถำนท่ีติดตอ่ในกำรใช้สิทธิผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลกัทรัพย์ ให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สิทธิทรำบอย่ำงน้อย 5 วนัท ำกำรก่อนระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ทัง้นี ้
ส ำหรับวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย บริษัทจะแจ้งขำ่วตอ่ตลำดหลกัทรัพย์ ลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 14 
วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ พร้อมทัง้ส่งรำยละเอียดดังกล่ำวให้กับผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่มีรำยช่ือปรำกฏตำมสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ ณ วนัปิดสมดุทะเบียน
ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย 

1.4.4 นำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสทิธิ 
บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั  
เลขที่ 93 อำคำรตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
ถนนรัชดำภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศพัท์: 0-2009-9999 
Website: https://www.set.or.th/tsd/th/tsd.html 

นำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อกำรปิดสมดุทะเบียน  ซึ่งในสมดุทะเบียนจะต้อง
ประกอบด้วยช่ือและนำมสกุล สญัชำติ และที่อยู่ของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิและรำยละเอียดอื่น ๆ ที่
เก่ียวข้องตำมที่ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์จะก ำหนด ในกรณีข้อมลูไม่ตรงกนั บริษัทจะถือว่ำสมดุทะเบียน
เป็นข้อมลูที่ถกูต้อง 

ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิมีหน้ำที่ในกำรแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงหรือข้อผิดพลำดในรำยละเอียดในกำรลง
บนัทกึในสมดุทะเบียน และนำยทะเบียนจะเปลีย่นแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลำดดงักลำ่ว 

บริษัทขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิโดยจะท ำกำรแจ้งให้ผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบลว่งหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 (สำมสิบ) วนั โดยผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลำด
หลกัทรัพย์ และแจ้งให้ส ำนกังำน กลต. ทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกว่ำ 30 (สำมสิบ) วนัเช่นกัน รวมทัง้
บริษัทจะด ำเนินกำรจัดส่งกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวให้กับผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนด้วย 

1.4.5 สถำนท่ีทีต่ิดตอ่ในกำรใช้สทิธิ 

ฝ่ำยนกัลงทนุสมัพนัธ์  
บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
เลขที่ 44/499-504 ถนนพหลโยธิน  
แขวงอนสุำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพฯ 
โทรศพัท์: 0-2016-4499 
โทรสำร : 0-2001-2555 

ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทมีกำรเปลี่ยนแปลงสถำนที่ติดต่อในกำรใช้สิทธิ และ/หรือ แต่งตัง้ตวัแทนรับแจ้ง
ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ บริษัทจะแจ้งรำยละเอียดให้กบัผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบผ่ำนระบบ
เผยแพร่ข้อมลูขำ่วสำรของตลำดหลกัทรัพย์ (ELCID/SETSMART) ตอ่ไป 
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1.4.6 ขัน้ตอนกำรใช้สทิธิ 

ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ สำมำรถขอรับใบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัได้ โดยดำวน์โหลด
จำกเว็บไซต์ของบริษัท (www.chayo555.com) โดยสำมำรถแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญั
เพิ่มทุนได้ที่บริษัทหรือตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) ตำมระยะเวลำกำรแจ้งควำม
จ ำนงในกำรใช้สทิธิตำมที่ระบใุนข้อ 1.4.3 ข้ำงต้น 

ในกรณีที่ใบส ำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหลกัทรัพย์ (Scripless) ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่
ต้องกำรใช้สิทธิต้องแจ้งควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอเพื่อขอถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมที่ตลำด
หลกัทรัพย์ก ำหนด  

(ก) ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิมีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของตนอยู่ในบญัชี “บริษัท ศนูย์
รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อผู้ฝำก” ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ต้องกำรใช้สิทธิ
ต้องแจ้งควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอเพื่อขอถอนใบส ำคัญแสดงสิทธิตำมที่ตลำด
หลกัทรัพย์ก ำหนด โดยย่ืนต่อบริษัทหลกัทรัพย์ที่เป็นนำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรัพย์ (Broker) 
ของตน และบริษัทหลกัทรัพย์ดงักลำ่วจะด ำเนินกำรแจ้งกบัศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์เพื่อขอถอน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิจำกบัญชี “บริษัท ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด เพื่อผู้
ฝำก” โดยศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์จะด ำเนินกำรออกใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้เป็น
หลกัฐำนประกอบกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัท 

(ข) ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิไมม่ีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ โดยใบส ำคญัแสดงสิทธิอยู่กบั
ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ใน “บญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์” ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ต้องกำร
ใช้สทิธิ ต้องแจ้งควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอเพื่อขอถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมท่ีตลำด
หลกัทรัพย์ก ำหนด โดยยื่นต่อศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์เพื่อขอถอนใบส ำคัญแสดงสิทธิจำก 
“บญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์” โดยศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์จะด ำเนินกำรออกใบแทนใบส ำคญั
แสดงสทิธิเพื่อใช้เป็นหลกัฐำนประกอบกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัท 

ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ (ทัง้ที่ถือเป็นใบส ำคญัแสดงสทิธิ และในระบบไร้ใบหลกัทรัพย์ (Scripless)) ที่
ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญั จะต้องปฏิบตัิตำมเง่ือนไขกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ โดยต้อง
ด ำเนินกำรและสง่เอกสำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิในระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ
นัน้ ๆ ดงันี ้

ก) ยื่นใบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้ นสำมัญที่ได้กรอกข้อควำมถูกต้องชัดเจน  และ
ครบถ้วนทกุรำยกำร พร้อมลงนำมโดยผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิและสง่ให้แก่บริษัทหรือตวัแทน
รับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ (ถ้ำมี) ในช่วงระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ 

ข) น ำส่งใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมจ ำนวนที่ระบุในใบแจ้งควำม
จ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุให้แก่บริษัทหรือตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ 
(ถ้ำมี) 

ค) ช ำระเงินตำมจ ำนวนในกำรใช้สทิธิที่ระบใุนใบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ
ให้แก่บริษัทหรือตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ (ถ้ำมี) สำมำรถช ำระเงินโดย 
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1.4.6 ขัน้ตอนกำรใช้สทิธิ 

ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ สำมำรถขอรับใบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัได้ โดยดำวน์โหลด
จำกเว็บไซต์ของบริษัท (www.chayo555.com) โดยสำมำรถแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญั
เพิ่มทุนได้ที่บริษัทหรือตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) ตำมระยะเวลำกำรแจ้งควำม
จ ำนงในกำรใช้สทิธิตำมที่ระบใุนข้อ 1.4.3 ข้ำงต้น 

ในกรณีที่ใบส ำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหลกัทรัพย์ (Scripless) ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่
ต้องกำรใช้สิทธิต้องแจ้งควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอเพ่ือขอถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมท่ีตลำด
หลกัทรัพย์ก ำหนด  

(ก) ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิมีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของตนอยู่ในบญัชี “บริษัท ศนูย์
รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อผู้ฝำก” ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ต้องกำรใช้สิทธิ
ต้องแจ้งควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอเพื่อขอถอนใบส ำคัญแสดงสิทธิตำมที่ตลำด
หลกัทรัพย์ก ำหนด โดยย่ืนต่อบริษัทหลกัทรัพย์ที่เป็นนำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรัพย์ (Broker) 
ของตน และบริษัทหลกัทรัพย์ดงักลำ่วจะด ำเนินกำรแจ้งกบัศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์เพื่อขอถอน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิจำกบัญชี “บริษัท ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด เพื่อผู้
ฝำก” โดยศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์จะด ำเนินกำรออกใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้เป็น
หลกัฐำนประกอบกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัท 

(ข) ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิไมม่ีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ โดยใบส ำคญัแสดงสิทธิอยู่กบั
ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ใน “บญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์” ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ต้องกำร
ใช้สทิธิ ต้องแจ้งควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอเพื่อขอถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมที่ตลำด
หลกัทรัพย์ก ำหนด โดยยื่นต่อศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์เพื่อขอถอนใบส ำคัญแสดงสิทธิจำก 
“บญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์” โดยศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์จะด ำเนินกำรออกใบแทนใบส ำคญั
แสดงสทิธิเพื่อใช้เป็นหลกัฐำนประกอบกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัท 

ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ (ทัง้ที่ถือเป็นใบส ำคญัแสดงสทิธิ และในระบบไร้ใบหลกัทรัพย์ (Scripless)) ที่
ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญั จะต้องปฏิบตัิตำมเง่ือนไขกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ โดยต้อง
ด ำเนินกำรและสง่เอกสำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิในระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ
นัน้ ๆ ดงันี ้

ก) ยื่นใบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้ นสำมัญท่ีได้กรอกข้อควำมถูกต้องชัดเจน  และ
ครบถ้วนทกุรำยกำร พร้อมลงนำมโดยผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิและสง่ให้แก่บริษัทหรือตวัแทน
รับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ (ถ้ำมี) ในช่วงระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ 

ข) น ำส่งใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมจ ำนวนที่ระบุในใบแจ้งควำม
จ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุให้แก่บริษัทหรือตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ 
(ถ้ำมี) 

ค) ช ำระเงินตำมจ ำนวนในกำรใช้สทิธิที่ระบใุนใบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ
ให้แก่บริษัทหรือตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ (ถ้ำมี) สำมำรถช ำระเงินโดย 
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 โอนเงินเข้ำบญัชีเงินฝำกธนำคำร: สำมำรถช ำระโดยกำรโอนเงินเข้ำบญัชีเงินฝำกช่ือบญัชี 
“บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)” ธนำคำรกรุงไทย สำขำสะพำนใหม่ บญัชีออม
ทรัพย์ เลขท่ี 499-0-135695 โดยแนบต้นฉบบัหลกัฐำนกำรโอนเงินภำยในวนัใช้สทิธิ 

 ช ำระโดยเช็คหรือดร๊ำฟท์ธนำคำร: สำมำรถช ำระโดยเช็คหรือดร๊ำฟท์ธนำคำรที่สำมำรถ
เรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหำนคร ก่อน 11.00 น. ภำยใน 2 วันท ำกำรก่อนวันใช้
สิทธิแต่ละครัง้ โดยขีดคร่อมสัง่จ่ำย “บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)” โดยให้ระบุ
ช่ือ-นำมสกลุ และเบอร์โทรศพัท์ที่สำมำรถติดตอ่ได้ไว้ด้ำนหลงัด้วย  

หรือช ำระโดยวิธีกำรอื่นใดตำมที่บริษัทและ/หรือตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ (ถ้ำมี) 
จะเป็นผู้ก ำหนดและแจ้งให้ทรำบตอ่ไป 

 ทัง้นี ้กำรใช้สทิธิจองซือ้หุ้นสำมญัดงักลำ่วจะสมบรูณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทหรือตวัแทนรับแจ้งควำม
จ ำนงในกำรใช้สทิธิ (ถ้ำมี) เรียกเก็บเงินดงักลำ่วได้แล้วเท่ำนัน้ หำกบริษัทหรือตวัแทนรับแจ้ง
ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) เรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตผุลใด ๆ ท่ีมิได้เกิดจำกควำมผิด
ของบริษัทหรือตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) บริษัทจะถือว่ำผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสิทธิแสดงเจตนำยกเลิกกำรใช้สิทธิซือ้หุ้ นสำมัญเพิ่มทุนในค รัง้นัน้ โดยบริษัทหรือ
ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) จะจัดส่งใบส ำคญัแสดงสิทธิพร้อมกับเช็ค 
แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ที่เรียกเก็บเงินไมไ่ด้คนืให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิภำยใน 14 (สบิ
สี)่ วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิในครัง้นัน้ ๆ แตท่ัง้นี ้ไมถื่อเป็นกำรตดัสทิธิที่ผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสทิธิจะใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัในครัง้ต่อไป เว้นแต่เป็นกำรใช้สทิธิในครัง้สดุท้ำย บริษัทจะ
ถือว่ำใบส ำคญัแสดงสทิธินัน้ ๆ สิน้สภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิซึ่งบริษัทหรือตวัแทนรับแจ้ง
ควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ (ถ้ำมี) จะไมรั่บผิดชอบตอ่ดอกเบีย้ และ/หรือคำ่เสยีหำยอื่นใด ไมว่ำ่
กรณีใด ๆ  

ง) ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบค่ำอำกรแสตมป์หรือภำษีอื่นใด  (ถ้ำมี) ตำม
บทบญัญัติแห่งประมวลรัษฎำกรหรือข้อบงัคบัหรือกฎหมำยต่ำง ๆ  ที่ใช้บงัคบัในกำรใช้สิทธิ
ซือ้หุ้นสำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

จ) หลกัฐำนประกอบกำรใช้สทิธิ 

1) บคุคลธรรมดำสญัชำติไทย : ส ำเนำบตัรประชำชน หรือส ำเนำบตัรข้ำรำชกำร หรือส ำเนำ
บตัรพนักงำนรัฐวิสำหกิจที่ยังไม่หมดอำยุ (ในกรณีมีกำร
เปลีย่นช่ือ/ช่ือสกลุ ซึง่ท ำให้ช่ือ/ช่ือสกุล ไม่ตรงกบัใบส ำคญั
แสดงสทิธิให้แนบเอกสำรที่ออกโดยหน่วยงำนรำชกำร เช่น 
ใบแจ้งเปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกุล เป็นต้น) พร้อมลงลำยมือช่ือ
รับรองส ำเนำถกูต้อง 

2) บคุคลธรรมดำตำ่งด้ำว : ส ำเนำใบต่ำงด้ำว หรือส ำเนำหนังสือเดินทำง  พร้อมลง
ลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง 
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3) นิติบคุคลสญัชำติไทย : ส ำเนำหนงัสอืรับรองบริษัท ที่กระทรวงพำณิชย์ออกให้ไม่เกิน 
3 (สำม) เดือนก่อนวันก ำหนดกำรใช้สิทธิในครัง้นัน้ ๆ 
พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้องโดยกรรมกำรผู้มีอ ำนำจที่มีช่ือ
ปรำกฏอยูใ่นหนงัสอืรับรองบริษัทนัน้ และเอกสำรหลกัฐำน
ของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงลำยมอืช่ือตำม 1) หรือ 2) พร้อม
ลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง 

4) นิติบคุคลตำ่งด้ำว : ส ำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียนจัดตัง้นิติบุคคล และ/หรือ 
หนงัสือรับรองนิติบคุคลรับรองโดย Notary public ของ
ประเทศที่ออกเอกสำรนัน้ออกให้ไม่เกิน 1 (หนึ่ง) ปีก่อนวนั
ก ำหนดกำรใช้สิทธิในครัง้นัน้ ๆ พร้อมลงลำยมือช่ือรับรอง
ส ำเนำถูกต้องโดยกรรมกำรผู้ มีอ ำนำจ  และเอกสำร
หลกัฐำนของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงลำยมือช่ือตำม 1) หรือ 
2) พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง 

5) คสัโตเดียน (Custodian) : ส ำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียนจัดตัง้นิติบุคคล และ/หรือ 
หนงัสือรับรองนิติบุคคลรับรองโดย Notary public ของ
ประเทศที่ออกเอกสำรนัน้ออกให้ไม่เกิน 1 (หนึ่ง) ปีก่อนวนั
ก ำหนดกำรใช้สิทธิในครัง้นัน้ ๆ พร้อมลงลำยมือช่ือรับรอง
ส ำเนำถูกต้องโดยกรรมกำรผู้ มีอ ำนำจ และเอกสำร
หลกัฐำนของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงลำยมือช่ือตำม 1) หรือ 
2) พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง 

ทัง้นี ้หำกผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลกัฐำนประกอบกำรใช้สิทธิตำมที่กลำ่วข้ำงต้น บริษัท
และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ำผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สทิธิไมป่ระสงค์จะใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิในครัง้นัน้ ๆ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทและ/หรือ ตวัแทน
รับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ (ถ้ำมี) สำมำรถใช้ดลุพินิจในกำรพิจำรณำให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิได้ตำมควำมเหมำะสม 

1.4.7 จ ำนวนหนว่ยของใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ขอใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญั จะต้องเป็นจ ำนวนเต็มเทำ่นัน้ โดยอตัรำ
กำรใช้สทิธิเทำ่กบัใบส ำคญัแสดงสทิธิหนึ่งหน่วยต่อหุ้นสำมญัหนึ่งหุ้น เว้นแต่กรณีมีกำรปรับอตัรำกำร
ใช้สทิธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสทิธิตำมที่ระบไุว้ในข้อ 1.5 

1.4.8 จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีออกให้เมื่อมีกำรใช้สิทธิจะค ำนวณโดยกำรน ำจ ำนวนเงินในกำรใช้สิทธิ  ซึ่งผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิได้ช ำระตำมที่กลำ่วข้ำงต้น หำรด้วยรำคำกำรใช้สทิธิในขณะท่ีมีกำรใช้สทิธินัน้ โดย
บริษัทจะออกหุ้นสำมญัเป็นจ ำนวนเต็ม ไมเ่กินจ ำนวนหนว่ยของใบส ำคญัแสดงสิทธิคณูด้วยอตัรำกำร
ใช้สิทธิ หำกมีกำรปรับรำคำกำรใช้สทิธิ และ/หรืออตัรำกำรใช้สิทธิแล้วท ำให้มีเศษเหลืออยู่จำกกำร
ค ำนวณดงักลำ่ว บริษัทหรือตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ (ถ้ำมี) จะไมน่ ำเศษดงักลำ่วมำคิด
ค ำนวณและจะช ำระคืนเงินที่เหลือจำกกำรใช้สิทธิดงักลำ่วโดยไม่มีดอกเบีย้ให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สทิธิภำยใน 14 วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิในครัง้นัน้ ๆ ทัง้นี ้ตำมวิธีกำรและเง่ือนไขที่ก ำหนดโดย
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3) นิติบคุคลสญัชำติไทย : ส ำเนำหนงัสอืรับรองบริษัท ท่ีกระทรวงพำณิชย์ออกให้ไม่เกิน 
3 (สำม) เดือนก่อนวันก ำหนดกำรใช้สิทธิในครัง้นัน้ ๆ 
พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้องโดยกรรมกำรผู้มีอ ำนำจท่ีมีช่ือ
ปรำกฏอยูใ่นหนงัสอืรับรองบริษัทนัน้ และเอกสำรหลกัฐำน
ของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงลำยมอืช่ือตำม 1) หรือ 2) พร้อม
ลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง 

4) นิติบคุคลตำ่งด้ำว : ส ำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียนจัดตัง้นิติบุคคล และ/หรือ 
หนงัสือรับรองนิติบคุคลรับรองโดย Notary public ของ
ประเทศที่ออกเอกสำรนัน้ออกให้ไม่เกิน 1 (หนึ่ง) ปีก่อนวนั
ก ำหนดกำรใช้สิทธิในครัง้นัน้ ๆ พร้อมลงลำยมือช่ือรับรอง
ส ำเนำถูกต้องโดยกรรมกำรผู้ มีอ ำนำจ  และเอกสำร
หลกัฐำนของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงลำยมือช่ือตำม 1) หรือ 
2) พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง 

5) คสัโตเดียน (Custodian) : ส ำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียนจัดตัง้นิติบุคคล และ/หรือ 
หนงัสือรับรองนิติบุคคลรับรองโดย Notary public ของ
ประเทศที่ออกเอกสำรนัน้ออกให้ไม่เกิน 1 (หนึ่ง) ปีก่อนวนั
ก ำหนดกำรใช้สิทธิในครัง้นัน้ ๆ พร้อมลงลำยมือช่ือรับรอง
ส ำเนำถูกต้องโดยกรรมกำรผู้ มีอ ำนำจ และเอกสำร
หลกัฐำนของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงลำยมือช่ือตำม 1) หรือ 
2) พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง 

ทัง้นี ้หำกผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลกัฐำนประกอบกำรใช้สิทธิตำมที่กลำ่วข้ำงต้น บริษัท
และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ำผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สทิธิไมป่ระสงค์จะใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิในครัง้นัน้ ๆ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทและ/หรือ ตวัแทน
รับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ (ถ้ำมี) สำมำรถใช้ดลุพินิจในกำรพิจำรณำให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิได้ตำมควำมเหมำะสม 

1.4.7 จ ำนวนหนว่ยของใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ขอใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญั จะต้องเป็นจ ำนวนเต็มเทำ่นัน้ โดยอตัรำ
กำรใช้สทิธิเทำ่กบัใบส ำคญัแสดงสทิธิหนึ่งหน่วยต่อหุ้นสำมญัหนึ่งหุ้น เว้นแต่กรณีมีกำรปรับอตัรำกำร
ใช้สทิธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสทิธิตำมที่ระบไุว้ในข้อ 1.5 

1.4.8 จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีออกให้เมื่อมีกำรใช้สิทธิจะค ำนวณโดยกำรน ำจ ำนวนเงินในกำรใช้สิทธิ  ซึ่งผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิได้ช ำระตำมที่กลำ่วข้ำงต้น หำรด้วยรำคำกำรใช้สทิธิในขณะท่ีมีกำรใช้สทิธินัน้ โดย
บริษัทจะออกหุ้นสำมญัเป็นจ ำนวนเต็ม ไมเ่กินจ ำนวนหนว่ยของใบส ำคญัแสดงสิทธิคณูด้วยอตัรำกำร
ใช้สิทธิ หำกมีกำรปรับรำคำกำรใช้สทิธิ และ/หรืออตัรำกำรใช้สิทธิแล้วท ำให้มีเศษเหลืออยู่จำกกำร
ค ำนวณดงักลำ่ว บริษัทหรือตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ (ถ้ำมี) จะไมน่ ำเศษดงักลำ่วมำคิด
ค ำนวณและจะช ำระคืนเงินที่เหลือจำกกำรใช้สิทธิดงักลำ่วโดยไม่มีดอกเบีย้ให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สทิธิภำยใน 14 วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิในครัง้นัน้ ๆ ทัง้นี ้ตำมวิธีกำรและเง่ือนไขที่ก ำหนดโดย
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บริษัทและ/หรือตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ (ถ้ำมี) 

อยำ่งไรก็ดี ไมว่ำ่กรณีใด ๆ หำกได้มีกำรสง่มอบเช็คคืนเงินท่ีเหลือจำกกำรใช้สิทธิหรือเงินที่ได้รับไว้โดย
ไมม่ีกำรใช้สทิธิหรือไมส่ำมำรถใช้สทิธิได้ โดยได้สง่ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบไุว้ในใบแจ้ง
ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่ำผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิได้รับเงินคืนแล้วโดยชอบ 
และผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิไมม่ีสทิธิเรียกร้องดอกเบีย้และ/หรือคำ่เสยีหำยใด ๆ อีกตอ่ไป 

1.4.9 ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะต้องใช้สิทธิในกำรซือ้หุ้ นสำมัญไม่ต ่ำกว่ำ 100 (หนึ่งร้อย) หุ้นสำมัญ  
โดยจ ำนวนหน่วยของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซือ้หุ้ นสำมัญจะต้องเป็นจ ำนวนเต็มเท่ำนัน้ 
อยำ่งไรก็ตำม ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิมีสิทธิในกำรซือ้หุ้นต ่ำกว่ำ 100 (หนึ่งร้อย) หุ้นสำมญั 
ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิจะต้องใช้สทิธิในกำรซือ้หุ้นสำมญัในครัง้เดียวทัง้จ ำนวน ยกเว้นในกำรใช้สิทธิ
ครัง้สุดท้ำยนี ้ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะสำมำรถใช้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมัญโดยไม่มีกำรก ำหนด
จ ำนวนหุ้นสำมญัขัน้ต ่ำ โดยอตัรำกำรใช้สทิธิเทำ่กบัใบส ำคญัแสดงสทิธิหนึง่หนว่ยตอ่หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ
หนึง่หุ้น เว้นแตก่รณีมีกำรปรับอตัรำกำรใช้สทิธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสทิธิ 

1.4.10 หำกบริษัทหรือตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) ได้รับเอกสำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้
สทิธิตำมข้อ 1.4.6 จ) ไมค่รบถ้วนหรือไมถ่กูต้อง หรือจ ำนวนเงินท่ีบริษัทได้รับช ำระไมค่รบตำมจ ำนวนที่
ระบุไว้ในใบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้ นสำมัญ  หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่ำข้อควำมที่ผู้ ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิกรอกลงในใบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญนัน้ไม่ครบถ้วนหรือไม่
ถกูต้อง หรือติดอำกรแสตมป์ (ถ้ำมี) ไมค่รบถ้วนถกูต้องตำมบทบญัญตัิแหง่ประมวลรัษฎำกร ข้อบงัคบั 
หรือกฎหมำยต่ำง ๆ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะต้องท ำกำรแก้ไขให้ถกูต้องภำยในระยะเวลำกำรแจ้ง
ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิในแต่ละครัง้ หำกผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ท ำกำรแก้ไขให้ถกูต้องภำยใน
ระยะเวลำดงักลำ่ว บริษัทจะถือวำ่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิแสดงเจตนำยกเลกิกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญั
ในครัง้นัน้ ๆ และบริษัทและ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) จะจดัสง่เงินที่ได้รับ
โดยไม่มีดอกเบีย้ และใบส ำคญัแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยใน 14 (สิบสี่) วนันบั
จำกวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิในครัง้นัน้ ๆ ตำมวิธีกำรและเง่ือนไขที่ก ำหนดโดยบริษัทและ/หรือ ตวัแทนรับ
แจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ (ถ้ำมี) ทัง้นี ้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ
ซือ้หุ้นสำมญัได้ ในวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้ต่อ ๆ ไป เว้นแต่กำรใช้สิทธิครัง้นัน้จะเป็นกำรใช้สิทธิครัง้
สดุท้ำย ให้ถือว่ำใบส ำคญัแสดงสิทธินัน้ ๆ สิน้สภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อ
ดอกเบีย้และ/หรือคำ่เสียหำยอื่นใด ไมว่ำ่กรณีใด ๆ  

1.4.11 ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิช ำระเงินในกำรใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัทและ/หรือตวัแทนรับแจ้ง
ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) มีสิทธิที่จะด ำเนินกำรประกำรใดประกำรหนึ่งต่อไปนี  ้ ตำมที่บริษัท
และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) จะเห็นสมควร 

ก) ถือวำ่กำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิในครัง้นัน้สิน้สภำพลงโดยไมม่ีกำรใช้สทิธิ หรือ 

ข) ถือวำ่จ ำนวนหุ้นสำมญัที่จองซือ้มีจ ำนวนเทำ่กบัจ ำนวนเงินท่ีได้รับจำกกำรใช้สทิธิตำมรำคำกำรใช้
สทิธิในขณะนัน้ หรือ 

ค)  ให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิช ำระเงินเพิ่มเติมตำมจ ำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภำยใน

13



14 

 

ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิในครัง้นัน้ หำกบริษัท หรือตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนง
ในกำรใช้สทิธิ (ถ้ำมี) ไมไ่ด้รับเงินครบตำมจ ำนวนในกำรใช้สิทธิภำยในระยะเวลำดงักลำ่ว บริษัท
หรือตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) จะถือว่ำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิใน
ครัง้นัน้สิน้สภำพลงโดยไมม่ีกำรใช้สทิธิ 

หมำยเหต:ุ ในกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย บริษัทจะด ำเนินกำรตำมข้อ ข) ข้ำงต้น 

กำรกระท ำใด ๆ ของบริษัทหรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ (ถ้ำมี) ให้ถือวำ่เป็นท่ีสดุ  

ในกรณีตำมข้อ ก) และ ค) หำกมีกรณีต้องสง่เงินคืนให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ บริษัทและ/หรือ
ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ (ถ้ำมี) จะสง่เงินที่เหลือจำกกำรใช้สิทธิหรือเงินที่ได้รับไว้คืนให้แก่
ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิโดยไม่มีดอกเบีย้ภำยใน 14 (สิบสี่) วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิในครัง้นัน้ ๆ 
ทัง้นี ้ตำมวิธีกำรและเง่ือนไขที่ก ำหนดโดยบริษัทและ/หรือตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ (ถ้ำมี) 

ในกรณีข้อ ข) บริษัทหรือตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ (ถ้ำมี) จะด ำเนินกำรให้มีกำรสง่มอบ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิสว่นท่ีเหลอื (ในกรณีนีบ้ริษัทถือวำ่มีกำรใช้สทิธิเพียงบำงสว่น) หรือใบส ำคญัแสดง
สิทธิใบใหม่ที่มีจ ำนวนเท่ำกบัหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เหลือคืนให้กับผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 14 วนั นบัจำกวนัใช้สิทธิ ยกเว้นในกำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำยจะไม่มีกำร
ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิใด ๆ  อีก ทัง้นี ้ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ยงัไมม่ีกำรใช้สทิธิดงักลำ่ว ยงัมีผลใช้ตอ่ไป
จนถึงวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้ำยโดยใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ยงัไมม่ีกำรใช้สทิธิดงักลำ่ว จะหมดอำยลุงเมื่อพ้น
วนัใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย  

1.4.12 ในกรณีที่บริษัทหรือตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) ไม่สำมำรถคืนเงินสว่นที่ไม่ได้ใช้
สทิธิให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิได้ภำยในระยะเวลำ 14 (สิบสี่) วนันบัแต่วนัครบก ำหนดกำรใช้สิทธิ
ในครัง้นัน้ ๆ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะได้รับดอกเบีย้ในอตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยค ำนวณจำกเงิน
สว่นที่ไม่ได้ใช้สิทธินบัแต่วนัท่ีพ้นก ำหนด 14 (สิบสี่) วนัดงักล่ำวจนถึงวนัที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ได้รับคืน 

อยำ่งไรก็ดี หำกบริษัทหรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ (ถ้ำมี) ได้ท ำกำรสง่เช็ค ดร๊ำฟท์ ตัว๋
แลกเงินธนำคำร หรือค ำสัง่จ่ำยเงินของธนำคำร ซึ่งขีดคร่อมสัง่จ่ำยเฉพำะช่ือผู้ ถือใบส ำคญัสิทธิ ทำง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยูท่ี่ระบใุนใบแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิโดยถกูต้องแล้ว ให้ถือว่ำผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิได้รับเงินคืนโดยชอบและผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/
หรือคำ่เสยีหำยใด ๆ อีกตอ่ไป 

1.4.13 เมื่อผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ประสงค์จะใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญั ได้ปฏิบตัิตำมเง่ือนไขกำรแจ้งควำมจ ำนง
กำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญั กลำ่วคือ ได้สง่มอบทัง้ใบส ำคญัแสดงสิทธิใบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้
หุ้นสำมญั พร้อมทัง้หลกัฐำนประกอบกำรใช้สิทธิตำมข้อ 1.4.6 จ) และช ำระเงินค่ำจองซือ้หุ้นสำมญั
ถกูต้องและครบถ้วนสมบรูณ์ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะไม่สำมำรถเพิกถอนกำรใช้สิทธิได้  เว้นแต่จะ
ได้รับควำมยินยอมเป็นหนงัสอืจำกบริษัทหรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ (ถ้ำมี) 

1.4.14 เมื่อพ้นก ำหนดวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำยแล้ว แต่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิยงัมิได้ปฏิบตัิตำม
เง่ือนไขของกำรใช้สิทธิที่บริษัทหรือตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ  (ถ้ำมี) ก ำหนดไว้อย่ำง
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ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิในครัง้นัน้ หำกบริษัท หรือตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนง
ในกำรใช้สทิธิ (ถ้ำมี) ไมไ่ด้รับเงินครบตำมจ ำนวนในกำรใช้สิทธิภำยในระยะเวลำดงักลำ่ว บริษัท
หรือตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) จะถือว่ำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิใน
ครัง้นัน้สิน้สภำพลงโดยไมม่ีกำรใช้สทิธิ 

หมำยเหต:ุ ในกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย บริษัทจะด ำเนินกำรตำมข้อ ข) ข้ำงต้น 

กำรกระท ำใด ๆ ของบริษัทหรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ (ถ้ำมี) ให้ถือวำ่เป็นท่ีสดุ  

ในกรณีตำมข้อ ก) และ ค) หำกมีกรณีต้องสง่เงินคืนให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ บริษัทและ/หรือ
ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ (ถ้ำมี) จะสง่เงินที่เหลือจำกกำรใช้สิทธิหรือเงินที่ได้รับไว้คืนให้แก่
ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิโดยไม่มีดอกเบีย้ภำยใน 14 (สิบสี่) วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิในครัง้นัน้ ๆ 
ทัง้นี ้ตำมวิธีกำรและเง่ือนไขที่ก ำหนดโดยบริษัทและ/หรือตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ (ถ้ำมี) 

ในกรณีข้อ ข) บริษัทหรือตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ (ถ้ำมี) จะด ำเนินกำรให้มีกำรสง่มอบ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิสว่นท่ีเหลอื (ในกรณีนีบ้ริษัทถือวำ่มีกำรใช้สทิธิเพียงบำงสว่น) หรือใบส ำคญัแสดง
สิทธิใบใหม่ที่มีจ ำนวนเท่ำกบัหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เหลือคืนให้กับผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 14 วนั นบัจำกวนัใช้สิทธิ ยกเว้นในกำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำยจะไม่มีกำร
ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิใด ๆ  อีก ทัง้นี ้ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ยงัไมม่ีกำรใช้สทิธิดงักลำ่ว ยงัมีผลใช้ตอ่ไป
จนถึงวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้ำยโดยใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ยงัไมม่ีกำรใช้สทิธิดงักลำ่ว จะหมดอำยลุงเมื่อพ้น
วนัใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย  

1.4.12 ในกรณีที่บริษัทหรือตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) ไม่สำมำรถคืนเงินสว่นท่ีไม่ได้ใช้
สทิธิให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิได้ภำยในระยะเวลำ 14 (สิบสี่) วนันบัแต่วนัครบก ำหนดกำรใช้สิทธิ
ในครัง้นัน้ ๆ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะได้รับดอกเบีย้ในอตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยค ำนวณจำกเงิน
สว่นที่ไม่ได้ใช้สิทธินบัแต่วนัท่ีพ้นก ำหนด 14 (สิบสี่) วนัดงักล่ำวจนถึงวนัที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ได้รับคืน 

อยำ่งไรก็ดี หำกบริษัทหรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ (ถ้ำมี) ได้ท ำกำรสง่เช็ค ดร๊ำฟท์ ตัว๋
แลกเงินธนำคำร หรือค ำสัง่จ่ำยเงินของธนำคำร ซึ่งขีดคร่อมสัง่จ่ำยเฉพำะช่ือผู้ ถือใบส ำคญัสิทธิ ทำง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยูท่ี่ระบใุนใบแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิโดยถกูต้องแล้ว ให้ถือว่ำผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิได้รับเงินคืนโดยชอบและผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/
หรือคำ่เสยีหำยใด ๆ อีกตอ่ไป 

1.4.13 เมื่อผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ประสงค์จะใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญั ได้ปฏิบตัิตำมเง่ือนไขกำรแจ้งควำมจ ำนง
กำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญั กลำ่วคือ ได้สง่มอบทัง้ใบส ำคญัแสดงสิทธิใบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้
หุ้นสำมญั พร้อมทัง้หลกัฐำนประกอบกำรใช้สิทธิตำมข้อ 1.4.6 จ) และช ำระเงินค่ำจองซือ้หุ้นสำมญั
ถกูต้องและครบถ้วนสมบรูณ์ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะไม่สำมำรถเพิกถอนกำรใช้สิทธิได้  เว้นแต่จะ
ได้รับควำมยินยอมเป็นหนงัสอืจำกบริษัทหรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ (ถ้ำมี) 

1.4.14 เมื่อพ้นก ำหนดวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำยแล้ว แต่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิยงัมิได้ปฏิบติัตำม
เง่ือนไขของกำรใช้สิทธิที่บริษัทหรือตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ  (ถ้ำมี) ก ำหนดไว้อย่ำง
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ครบถ้วน ให้ถือว่ำใบส ำคญัแสดงสิทธินัน้ ๆ สิน้สภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ และผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สทิธิจะใช้สทิธิใด ๆ ไมไ่ด้อีก 

1.4.15 ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิสง่มอบใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นจ ำนวนมำกกว่ำจ ำนวนที่ประสงค์จะ
ใช้สิทธิ บริษัทหรือตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) จะด ำเนินกำรให้มีกำรสง่ใบส ำคญั
แสดงสิทธิใบใหม่โดยมีจ ำนวนของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ลดลงให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักลำ่ว 
หำกใบส ำคญัแสดงสิทธินัน้อยู่ในระบบใบหลกัทรัพย์ โดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 14 (สิบสี่) 
วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใช้สทิธินัน้ ๆ และจะท ำกำรยกเลกิใบส ำคญัแสดงสทิธิใบเก่ำ ยกเว้นในกำรใช้
สทิธิครัง้สดุท้ำยจะไมม่ีกำรออกใบส ำคญัแสดงสทิธิใด ๆ อีก 

1.4.16 บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช ำระแล้วของบริษัทต่อกระทรวงพำณิชย์ตำมจ ำนวนหุ้น
สำมญัที่ออกใหมส่ ำหรับกำรใช้สิทธิในแต่ละครัง้ภำยใน 14 (สิบสี่) วนั นบัตัง้แต่วนัที่บริษัทได้รับช ำระ
คำ่หุ้นตำมจ ำนวนที่มีกำรใช้สทิธิแตล่ะครัง้ และบริษัทจะด ำเนินกำรให้นำยทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัท
จดทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ได้ใช้สทิธินัน้เข้ำเป็นผู้ ถือหุ้นสำมญัของบริษัทในสมดุทะเบียนผู้
ถือหุ้นตำมจ ำนวนหุ้นสำมญัที่ค ำนวณได้จำกกำรใช้สทิธิในครัง้นัน้ 

ทัง้นี ้บริษัทจะด ำเนินกำรยื่นค ำขอให้รับหุ้นสำมญัเพิ่มทุนที่ออกเนื่องจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญ
แสดงสทิธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนเข้ำซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์ภำยใน 30 (สำมสิบ) วนันบัแต่วนั
ก ำหนดกำรใช้สทิธิแตล่ะครัง้ 

1.4.17 ในกรณีที่หุ้นสำมญัที่ส ำรองไว้เพื่อรองรับกำรใช้สทิธิไมเ่พียงพอ บริษัทจะด ำเนินกำรชดใช้ค่ำเสียหำยที่
เกิดขึน้ให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้ตำมข้อ 1.8 อย่ำงไรก็ตำม บริษัทจะไม่
ชดใช้คำ่เสยีหำยให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้  ถึงแม้ว่ำจะมีหุ้นสำมญัเพียงพอ 
ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นบคุคลต่ำงด้ำวหรือนิติบคุคลต่ำงประเทศที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้  
เพรำะถกูจ ำกดัสทิธิตำมสดัสว่นกำรถือหุ้นท่ีระบใุนข้อบงัคบัของบริษัท 

1.5 เงื่อนไขกำรปรับสิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

ทัง้นี ้เพื่อรักษำผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิไมใ่ห้ด้อยไปกว่ำเดิม บริษัทจะด ำเนินกำรปรับ
รำคำกำรใช้สทิธิ และ/หรือ อตัรำกำรใช้สทิธิในกำรซือ้หุ้นสำมญั (หรือปรับจ ำนวนหน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิแทน
กำรปรับอตัรำกำรใช้สทิธิ) ตลอดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสทิธิเมื่อเกิดเหตกุำรณ์ใดเหตกุำรณ์หนึง่ดงัตอ่ไปนี  ้

1.5.1 เมื่อบริษัทมีกำรเปลี่ยนแปลงมลูค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญัของบริษัทอนัเป็นผลมำจำกกำรรวมหุ้นหรือ
แบ่งแยกหุ้นของบริษัทโดยกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัที
นบัตัง้แตว่นัท่ีได้มีกำรเปลีย่นแปลงมลูคำ่ที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญัของบริษัทซึง่กำรปรับสิทธินีท้ ำเพื่อให้ผู้
ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิได้รับหุ้นจ ำนวนเท่ำเดิม เสมือนว่ำไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงมลูค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญั
ของบริษัท 

(1)  รำคำกำรใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้

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

Ratio 1  =  Ratio 0 x (Par 0) 
       Par 1 
โดยที ่  

Price 1 คือ รำคำกำรใช้สทิธิใหม่หลงักำรเปลีย่นแปลง 

Price 0 คือ รำคำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

Ratio 1 คือ อตัรำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 

Ratio 0 คือ อตัรำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

Par 1 คือ มลูคำ่ที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญัหลงักำรเปลีย่นแปลง 

Par 0 คือ มลูคำ่ที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญัก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

1.5.2 เมื่อบริษัทเสนอขำยหุ้นสำมญัที่ออกใหมใ่ห้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชำชนทัว่ไป และ/หรือบคุคลใน
วงจ ำกดั โดย “รำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่” ต ่ำกว่ำร้อยละ 90 (เก้ำสิบ) ของ “รำคำ
ตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท” ซึง่กำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใช้สทิธิและอตัรำกำรใช้สทิธิ จะ
มีผลบงัคบัทนัทีตัง้แตว่นัแรกที่ผู้ ซือ้หุ้นสำมญั ไมไ่ด้รับสทิธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมญัที่ออกใหม่ (วนัแรกที่
ตลำดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมำย XR) ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Issue) 
และ/หรือวันแรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัที่ออกใหม่ให้แก่ประชำชนทั่วไป  และ/หรือบุคคลใน
วงจ ำกดั แล้วแตก่รณี 

“รำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่” ค ำนวณได้จำกจ ำนวนเงินทัง้หมดที่บริษัทจะได้รับจำก
กำรเสนอขำยหุ้นสำมญั หกัด้วยค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึน้จำกกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ที่ออกนัน้ (ถ้ำมี) หำร
ด้วยจ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกใหมท่ัง้หมดในครัง้นัน้ 

อนึ่ง ในกรณีที่มีกำรเสนอขำยหุ้ นสำมญัที่ออกใหม่พร้อมกนัมำกกว่ำ 1 รำคำกำรเสนอขำย ภำยใต้
เง่ือนไขที่จะต้องจองซือ้หุ้นดงักลำ่วด้วยกนั ให้น ำรำคำเสนอขำยทกุรำคำมำค ำนวณรำคำสทุธิต่อหุ้น
ของหุ้นสำมญัที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่กำรเสนอขำยดงักลำ่วไม่อยู่ภำยในเง่ือนไขที่ต้องจองซือ้ด้วยกนั 
ให้น ำเฉพำะรำคำเสนอขำยทีต่ ่ำกวำ่ร้อยละ 90 (เก้ำสบิ) ของ "รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของ
บริษัท" มำค ำนวณกำรเปลีย่นแปลงเทำ่นัน้ 

"รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท" ได้ก ำหนดไว้เท่ำกบัมลูค่ำกำรซือ้ขำยหุ้นสำมญัของ
บริษัททัง้หมดหำรด้วยจ ำนวนหุ้นสำมญัของบริษัทที่มีกำรซือ้ขำยทัง้หมดในตลำดหลกัทรัพย์ในระหวำ่ง
ระยะเวลำ 15 (สบิห้ำ) วนัท ำกำรติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีใช้ในกำรค ำนวณ 

“วันที่ใช้ในกำรค ำนวณ” หมำยถึง วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสำมญัจะไม่ได้รับสิทธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมญัที่
ออกใหม ่(วนัแรกที่ตลำดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมำย XR) ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิม (Right Issue) และ/หรือวนัแรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัที่ออกใหม่ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอ
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ขำยให้แก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั แล้วแตก่รณี 

ในกรณีที่ไม่สำมำรถหำ “รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมญัของบริษัท” เนื่องจำกหุ้นสำมญัไม่มีกำรซือ้
ขำยในช่วงเวลำดงักลำ่ว บริษัทจะด ำเนินกำรก ำหนดรำคำยตุิธรรมของหุ้นสำมญัของบริษัทเพื่อใช้ใน
กำรค ำนวณแทน 

“รำคำยุติธรรม” หมำยถึง รำคำที่ประเมินโดยที่ปรึกษำทำงกำรเงินที่ส ำนักงำน ก.ล.ต. ให้ควำม
เห็นชอบ 

(1)  รำคำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้

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

(2)  อตัรำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้

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

โดยที ่  
Price 1 คือ รำคำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 

Price 0 คือ รำคำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

Ratio 1 คือ อตัรำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 

Ratio 0 คือ อตัรำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

MP คือ รำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษัท 

A คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ได้เรียกช ำระเต็มมลูคำ่แล้ว ณ วนัก ำหนดรำยช่ือผู้
ถือหุ้นเพื่อสิทธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมญัที่ออกใหม่กรณีเสนอขำยหุ้น
สำมญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือวนัก่อนวนัแรกของกำรเสนอขำย
หุ้นสำมญัที่ออกใหม่กรณีเสนอขำยหุ้นสำมญัให้แก่ประชำชนทัว่ไป 
และ/หรือ กรณีเสนอขำยหุ้นสำมญัให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั (แล้วแต่
กรณี) 

B คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกใหม่เพื่อเสนอขำยแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ /หรือ 
เสนอขำยต่อประชำชนทั่วไป และ/หรือเสนอขำยให้แก่บุคคลใน
วงจ ำกดั (แล้วแตก่รณี) 

BX คือ จ ำนวนเงินที่จะได้รับทัง้สิน้ หลงัหกัค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรออก
หลกัทรัพย์นัน้ (ถ้ำมี) ทัง้จำกกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/
หรือ เสนอขำยต่อประชำชนทัว่ไป และ/หรือเสนอขำยให้แก่บคุคลใน
วงจ ำกดั (แล้วแตก่รณี) 
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(2)  อตัรำกำรใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้

Ratio 1  =  Ratio 0 x (Par 0) 
       Par 1 
โดยที ่  

Price 1 คือ รำคำกำรใช้สทิธิใหม่หลงักำรเปลีย่นแปลง 

Price 0 คือ รำคำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

Ratio 1 คือ อตัรำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 

Ratio 0 คือ อตัรำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

Par 1 คือ มลูคำ่ที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญัหลงักำรเปลีย่นแปลง 

Par 0 คือ มลูคำ่ที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญัก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

1.5.2 เมื่อบริษัทเสนอขำยหุ้นสำมญัที่ออกใหมใ่ห้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชำชนทัว่ไป และ/หรือบคุคลใน
วงจ ำกดั โดย “รำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่” ต ่ำกว่ำร้อยละ 90 (เก้ำสิบ) ของ “รำคำ
ตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท” ซึง่กำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใช้สทิธิและอตัรำกำรใช้สทิธิ จะ
มีผลบงัคบัทนัทีตัง้แตว่นัแรกที่ผู้ ซือ้หุ้นสำมญั ไมไ่ด้รับสทิธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมญัที่ออกใหม่ (วนัแรกที่
ตลำดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมำย XR) ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Issue) 
และ/หรือวันแรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัที่ออกใหม่ให้แก่ประชำชนทั่วไป  และ/หรือบุคคลใน
วงจ ำกดั แล้วแตก่รณี 

“รำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่” ค ำนวณได้จำกจ ำนวนเงินทัง้หมดที่บริษัทจะได้รับจำก
กำรเสนอขำยหุ้นสำมญั หกัด้วยค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึน้จำกกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ที่ออกนัน้ (ถ้ำมี) หำร
ด้วยจ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกใหมท่ัง้หมดในครัง้นัน้ 

อนึ่ง ในกรณีที่มีกำรเสนอขำยหุ้ นสำมญัที่ออกใหม่พร้อมกนัมำกกว่ำ 1 รำคำกำรเสนอขำย ภำยใต้
เง่ือนไขที่จะต้องจองซือ้หุ้นดงักลำ่วด้วยกนั ให้น ำรำคำเสนอขำยทกุรำคำมำค ำนวณรำคำสทุธิต่อหุ้น
ของหุ้นสำมญัที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่กำรเสนอขำยดงักลำ่วไม่อยู่ภำยในเง่ือนไขที่ต้องจองซือ้ด้วยกนั 
ให้น ำเฉพำะรำคำเสนอขำยทีต่ ่ำกวำ่ร้อยละ 90 (เก้ำสบิ) ของ "รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของ
บริษัท" มำค ำนวณกำรเปลีย่นแปลงเทำ่นัน้ 

"รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท" ได้ก ำหนดไว้เท่ำกบัมลูค่ำกำรซือ้ขำยหุ้นสำมญัของ
บริษัททัง้หมดหำรด้วยจ ำนวนหุ้นสำมญัของบริษัทที่มีกำรซือ้ขำยทัง้หมดในตลำดหลกัทรัพย์ในระหวำ่ง
ระยะเวลำ 15 (สบิห้ำ) วนัท ำกำรติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีใช้ในกำรค ำนวณ 

“วันที่ใช้ในกำรค ำนวณ” หมำยถึง วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสำมญัจะไม่ได้รับสิทธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมญัท่ี
ออกใหม ่(วนัแรกที่ตลำดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมำย XR) ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิม (Right Issue) และ/หรือวนัแรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัที่ออกใหม่ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอ
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ขำยให้แก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั แล้วแตก่รณี 

ในกรณีที่ไม่สำมำรถหำ “รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมญัของบริษัท” เนื่องจำกหุ้นสำมญัไม่มีกำรซือ้
ขำยในช่วงเวลำดงักลำ่ว บริษัทจะด ำเนินกำรก ำหนดรำคำยตุิธรรมของหุ้นสำมญัของบริษัทเพื่อใช้ใน
กำรค ำนวณแทน 

“รำคำยุติธรรม” หมำยถึง รำคำที่ประเมินโดยที่ปรึกษำทำงกำรเงินที่ส ำนักงำน ก.ล.ต. ให้ควำม
เห็นชอบ 

(1)  รำคำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้

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

(2)  อตัรำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้

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

โดยที ่  
Price 1 คือ รำคำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 

Price 0 คือ รำคำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

Ratio 1 คือ อตัรำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 

Ratio 0 คือ อตัรำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

MP คือ รำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษัท 

A คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ได้เรียกช ำระเต็มมลูคำ่แล้ว ณ วนัก ำหนดรำยช่ือผู้
ถือหุ้นเพื่อสิทธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมญัที่ออกใหม่กรณีเสนอขำยหุ้น
สำมญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือวนัก่อนวนัแรกของกำรเสนอขำย
หุ้นสำมญัที่ออกใหม่กรณีเสนอขำยหุ้นสำมญัให้แก่ประชำชนทัว่ไป 
และ/หรือ กรณีเสนอขำยหุ้นสำมญัให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั (แล้วแต่
กรณี) 

B คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกใหม่เพื่อเสนอขำยแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ /หรือ 
เสนอขำยต่อประชำชนทั่วไป และ/หรือเสนอขำยให้แก่บุคคลใน
วงจ ำกดั (แล้วแตก่รณี) 

BX คือ จ ำนวนเงินที่จะได้รับทัง้สิน้ หลงัหกัค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรออก
หลกัทรัพย์นัน้ (ถ้ำมี) ทัง้จำกกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/
หรือ เสนอขำยต่อประชำชนทัว่ไป และ/หรือเสนอขำยให้แก่บคุคลใน
วงจ ำกดั (แล้วแตก่รณี) 
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1.5.3 เมื่อบริษัทเสนอขำยหลกัทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขำยประชำชนทัว่ไป 
และ/หรือบคุคลในวงจ ำกดัโดยที่หลกัทรัพย์นัน้มีสทิธิที่จะแปลงสภำพ / เปลีย่นเป็นหุ้นสำมญัได้ หรือให้
สทิธิในกำรซือ้หุ้นสำมญั (“หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภำพ”) เช่น หุ้นกู้แปลงสภำพ หรือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญั โดยที่ “รำคำใช้สิทธิหรือรำคำแปลงสภำพสุทธิต่อหุ้นของ
หุ้นสำมัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” ดงักลำ่วต ่ำกวำ่ร้อยละ 90 (เก้ำสบิ) ของ “รำคำตลำดต่อ
หุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท” 

กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และอัตรำกำรใช้สิทธิ  จะมีผลบังคับทันทีตัง้แต่วันแรกที่ผู้ ซือ้หุ้ น
สำมญัจะไม่ได้รับสทิธิในกำรซือ้หลกัทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่มีสิทธิแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญั 
หรือให้สิทธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมญั (วนัแรกที่ตลำดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมำย XR หรือ XW) ส ำหรับ
กรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้กับผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของกำรเสนอขำย
หลกัทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญัได้หรือให้สิทธิในกำรจองซือ้
หุ้นสำมญั กรณีเสนอขำยให้กับประชำชนทั่วไป และ/หรือ กรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยให้แก่บุคคลใน
วงจ ำกดั แล้วแตก่รณี 

“รำคำใช้สิทธิหรือรำคำแปลงสภำพสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” 
ค ำนวณได้จำกจ ำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับจำกกำรขำยหลักทรัพย์ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภำพ / 
เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมัญ หรือให้สิทธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมัญ หักด้วยค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรออก
หลกัทรัพย์นัน้ (ถ้ำมี) รวมกบัเงินที่จะได้รับจำกกำรแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญั หรือใช้สิทธิซือ้
หุ้นสำมญันัน้ หำรด้วยจ ำนวนหุ้นทัง้สิน้ท่ีต้องออกใหมเ่พื่อรองรับกำรใช้สทิธินัน้ 

อนึ่ง ในกรณีที่มีกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัที่ออกใหม่พร้อมกันมำกกว่ำ 1 (หนึ่ง) รำคำกำรเสนอขำย 
ภำยใต้เง่ือนไขที่จะต้องจองซือ้หุ้นดงักลำ่วด้วยกนั ให้น ำรำคำเสนอขำยทกุรำคำมำค ำนวณรำคำสทุธิ
ต่อหุ้นของหุ้นสำมญัที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่กำรเสนอขำยดงักลำ่วไม่อยู่ภำยในเง่ือนไขที่ต้องจองซือ้
ด้วยกัน ให้น ำเฉพำะรำคำเสนอขำยที่ต ่ำกว่ำร้อยละ 90 (เก้ำสิบ) ของ "รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้น
สำมัญของบริษัท" มำค ำนวณกำรเปลีย่นแปลงเทำ่นัน้  

"รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท" มีควำมหมำยเช่นเดียวกบัรำยละเอียดในข้อ 1.5.2 ข้ำงต้น 

“วันที่ใช้ในกำรค ำนวณ” หมำยถึง วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสำมญัจะไม่ได้รับสิทธิในกำรจองซือ้หลกัทรัพย์ที่
ออกใหมใ่ด ๆ ที่ให้สทิธิแปลงสภำพเปลีย่นเป็นหุ้นสำมญั หรือให้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมญั ส ำหรับกรณี
ที่เป็นกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ดงักลำ่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วนัแรกของกำรเสนอ
ขำยหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภำพเปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญัได้ หรือให้สิทธิในกำรซือ้หุ้น
สำมญัส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่
บคุคลในวงจ ำกดั แล้วแตก่รณี 

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

[MP x (A + B)] 
(2)  อตัรำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้
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1.5.3 เมื่อบริษัทเสนอขำยหลกัทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขำยประชำชนทัว่ไป 
และ/หรือบคุคลในวงจ ำกดัโดยที่หลกัทรัพย์นัน้มีสทิธิที่จะแปลงสภำพ / เปลีย่นเป็นหุ้นสำมญัได้ หรือให้
สทิธิในกำรซือ้หุ้นสำมญั (“หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภำพ”) เช่น หุ้นกู้แปลงสภำพ หรือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญั โดยที่ “รำคำใช้สิทธิหรือรำคำแปลงสภำพสุทธิต่อหุ้นของ
หุ้นสำมัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” ดงักลำ่วต ่ำกวำ่ร้อยละ 90 (เก้ำสบิ) ของ “รำคำตลำดต่อ
หุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท” 

กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และอัตรำกำรใช้สิทธิ  จะมีผลบังคับทันทีตัง้แต่วันแรกที่ผู้ ซือ้หุ้ น
สำมญัจะไม่ได้รับสทิธิในกำรซือ้หลกัทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่มีสิทธิแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญั 
หรือให้สิทธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมญั (วนัแรกที่ตลำดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมำย XR หรือ XW) ส ำหรับ
กรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้กับผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของกำรเสนอขำย
หลกัทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญัได้หรือให้สิทธิในกำรจองซือ้
หุ้นสำมญั กรณีเสนอขำยให้กับประชำชนทั่วไป และ/หรือ กรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยให้แก่บุคคลใน
วงจ ำกดั แล้วแตก่รณี 

“รำคำใช้สิทธิหรือรำคำแปลงสภำพสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” 
ค ำนวณได้จำกจ ำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับจำกกำรขำยหลักทรัพย์ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภำพ / 
เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมัญ หรือให้สิทธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมัญ หักด้วยค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรออก
หลกัทรัพย์นัน้ (ถ้ำมี) รวมกบัเงินที่จะได้รับจำกกำรแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญั หรือใช้สิทธิซือ้
หุ้นสำมญันัน้ หำรด้วยจ ำนวนหุ้นทัง้สิน้ท่ีต้องออกใหมเ่พื่อรองรับกำรใช้สทิธินัน้ 

อนึ่ง ในกรณีที่มีกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัที่ออกใหม่พร้อมกันมำกกว่ำ 1 (หนึ่ง) รำคำกำรเสนอขำย 
ภำยใต้เง่ือนไขที่จะต้องจองซือ้หุ้นดงักลำ่วด้วยกนั ให้น ำรำคำเสนอขำยทกุรำคำมำค ำนวณรำคำสทุธิ
ต่อหุ้นของหุ้นสำมญัที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่กำรเสนอขำยดงักลำ่วไม่อยู่ภำยในเง่ือนไขที่ต้องจองซือ้
ด้วยกัน ให้น ำเฉพำะรำคำเสนอขำยที่ต ่ำกว่ำร้อยละ 90 (เก้ำสิบ) ของ "รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้น
สำมัญของบริษัท" มำค ำนวณกำรเปลีย่นแปลงเทำ่นัน้  

"รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท" มีควำมหมำยเช่นเดียวกบัรำยละเอียดในข้อ 1.5.2 ข้ำงต้น 

“วันที่ใช้ในกำรค ำนวณ” หมำยถึง วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสำมญัจะไม่ได้รับสิทธิในกำรจองซือ้หลกัทรัพย์ที่
ออกใหมใ่ด ๆ ที่ให้สทิธิแปลงสภำพเปลีย่นเป็นหุ้นสำมญั หรือให้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมญั ส ำหรับกรณี
ที่เป็นกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ดงักลำ่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วนัแรกของกำรเสนอ
ขำยหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภำพเปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญัได้ หรือให้สิทธิในกำรซือ้หุ้น
สำมญัส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่
บคุคลในวงจ ำกดั แล้วแตก่รณี 

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

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

โดยที่   
Price 1 คือ รำคำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 

Price 0 คือ รำคำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

Ratio 1 คือ อตัรำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 

Ratio 0 คือ อตัรำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

MP คือ รำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษัท 

A คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ได้เรียกช ำระเต็มมลูค่ำแล้ว ณ วนัก ำหนดรำยช่ือ
ผู้ ถือหุ้ นเพื่อสิทธิในกำรจองซือ้หลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะ
แปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็นหุ้ นสำมัญได้ หรือให้สิทธิในกำรซือ้หุ้ น
สำมญั กรณีเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือวนัก่อนวนัแรกของ
กำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ที่ให้สิทธิท่ีจะแปลงสภำพ หรือ
เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญัได้ หรือให้สิทธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมญั กรณี
เสนอขำยตอ่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือกรณีเสนอขำยให้แก่บคุคลใน
วงจ ำกดั (แล้วแตก่รณี) 

B คือ จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของหลกัทรัพย์ 
ใด ๆ ที่มีสิทธิท่ีจะแปลงสภำพหรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญัได้ หรือให้
สทิธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมญัตำมที่เสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/
หรือ เสนอขำยตอ่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ เสนอขำยให้แก่บคุคลใน
วงจ ำกดั (แล้วแตก่รณี) 

BX คือ จ ำนวนเงินที่จะได้รับทัง้สิน้ หลงัหกัค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรออก
หลกัทรัพย์ใด ๆ ที่ให้สทิธิที่จะแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญัได้ 
หรือให้สทิธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมญั ส ำหรับกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขำยต่อประชำชนทัว่ไป และ/หรือ เสนอขำย
ให้แก่บุคคลในวงจ ำกดั รวมกับเงินท่ีจะได้รับจำกกำรใช้สิทธิแปลง
สภำพ / เปลีย่นเป็นหุ้นสำมญัได้ หรือให้สทิธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมญั 
(แล้วแตก่รณี) 

1.5.4 เมื่อบริษัทจ่ำยเงินปันผลทัง้หมดหรือบำงสว่นเป็นหุ้นสำมญัที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทซึ่งกำร
เปลีย่นแปลงรำคำกำรใช้สทิธิ และอตัรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผู้ ซือ้หุ้นสำมญัจะ
ไมม่ีสทิธิรับหุ้นปันผล (วนัแรกที่ตลำดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมำย XD) 

(1)  รำคำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้
Price 1  = Price 0 x A 

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

                A 
โดยที่   

Price 1 คือ รำคำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 

Price 0 คือ รำคำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

Ratio 1 คือ อตัรำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 

Ratio 0 คือ อตัรำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

A  คือ จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ได้เรียกช ำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วันก ำหนด
รำยช่ือผู้ ถือหุ้น เพื่อสทิธิในกำรรับหุ้นปันผล 

B คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกใหมใ่นรูปแบบของหุ้นสำมญัปันผล 

1.5.5 เมื่อบริษัทจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินเกินกวำ่ร้อยละ 90 ของก ำไรสทุธิหลงัหกัภำษีเงินได้ของบริษัทส ำหรับ
กำรด ำเนินงำนในรอบระยะเวลำบญัชีใดๆ ส ำหรับงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ภำยหลงักำรจัดสรรทุน
ส ำรองตำมกฎหมำย กำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใช้สทิธิและอตัรำกำรใช้สทิธิจะมผีลบงัคบัทนัทีตัง้แตว่นั
แรกทีผู่้ซือ้หุ้นสำมญัจะไมม่ีสทิธิรับเงินปันผล (วนัแรกที่ตลำดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมำย XD) 

ทัง้นี ้อตัรำร้อยละของเงินปันผลที่จ่ำยให้กบัผู้ ถือหุ้น ค ำนวณโดยน ำเงินปันผลที่จ่ำยออกจริงจำกผลกำร
ด ำเนินงำนในแต่ละรอบระยะบัญชี หำรด้วยก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท 
(ที่ได้มีกำรตรวจสอบแล้ว) ภำยหลงักำรจดัสรรทนุส ำรองตำมกฎหมำยของผลกำรด ำเนินงำนของรอบ
ระยะเวลำบญัชีปีเดียวกนั โดยที่เงินปันผลที่จ่ำยออกจริงดงักลำ่วให้รวมถึงเงินปันผลที่จ่ำยระหวำ่งกำล
ในแตล่ะรอบบญัชีดงักลำ่วด้วย ทัง้นี ้กำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นสำมญัของบริษัทในปี 2563 จำก
ผลกำรด ำเนินงำนของรอบระยะเวลำบญัชีสิน้สดุ 31 ธนัวำคม 2562 จะไม่น ำมำพิจำรณำเป็นเหตปุรับ
สทิธิตำมข้อ 1.5.5 นี ้

วนัที่ใช้ในกำรค ำนวณ หมำยถึง วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสำมญัจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล (วนัแรกที่ตลำด
หลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมำย XD)  

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

MP 
 (2)  อตัรำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้

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

 โดยที ่  
Price 1 คือ รำคำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
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(2)  อตัรำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้
Ratio 1  = Ratio 0 x (A + B) 

                A 
โดยที่   

Price 1 คือ รำคำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 

Price 0 คือ รำคำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

Ratio 1 คือ อตัรำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 

Ratio 0 คือ อตัรำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

A  คือ จ ำนวนหุ้นสำมัญท่ีได้เรียกช ำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วันก ำหนด
รำยช่ือผู้ ถือหุ้น เพื่อสทิธิในกำรรับหุ้นปันผล 

B คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกใหมใ่นรูปแบบของหุ้นสำมญัปันผล 

1.5.5 เมื่อบริษัทจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินเกินกวำ่ร้อยละ 90 ของก ำไรสทุธิหลงัหกัภำษีเงินได้ของบริษัทส ำหรับ
กำรด ำเนินงำนในรอบระยะเวลำบญัชีใดๆ ส ำหรับงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ภำยหลงักำรจัดสรรทุน
ส ำรองตำมกฎหมำย กำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใช้สทิธิและอตัรำกำรใช้สทิธิจะมผีลบงัคบัทนัทีตัง้แตว่นั
แรกทีผู่้ซือ้หุ้นสำมญัจะไมม่ีสทิธิรับเงินปันผล (วนัแรกที่ตลำดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมำย XD) 

ทัง้นี ้อตัรำร้อยละของเงินปันผลที่จ่ำยให้กบัผู้ ถือหุ้น ค ำนวณโดยน ำเงินปันผลที่จ่ำยออกจริงจำกผลกำร
ด ำเนินงำนในแต่ละรอบระยะบัญชี หำรด้วยก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท 
(ที่ได้มีกำรตรวจสอบแล้ว) ภำยหลงักำรจดัสรรทนุส ำรองตำมกฎหมำยของผลกำรด ำเนินงำนของรอบ
ระยะเวลำบญัชีปีเดียวกนั โดยที่เงินปันผลที่จ่ำยออกจริงดงักลำ่วให้รวมถึงเงินปันผลที่จ่ำยระหวำ่งกำล
ในแตล่ะรอบบญัชีดงักลำ่วด้วย ทัง้นี ้กำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นสำมญัของบริษัทในปี 2563 จำก
ผลกำรด ำเนินงำนของรอบระยะเวลำบญัชีสิน้สดุ 31 ธนัวำคม 2562 จะไม่น ำมำพิจำรณำเป็นเหตปุรับ
สทิธิตำมข้อ 1.5.5 นี ้

วนัที่ใช้ในกำรค ำนวณ หมำยถึง วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสำมญัจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล (วนัแรกที่ตลำด
หลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมำย XD)  

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

MP 
 (2)  อตัรำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้

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

 โดยที ่  
Price 1 คือ รำคำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
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Price 0 คือ รำคำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

Ratio 1 คือ อตัรำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 

Ratio 0 คือ อตัรำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

MP คือ รำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษัท 

D  คือ เงินปันผลตอ่หุ้นท่ีจ่ำยจริงแก่ผู้ ถือหุ้น 

R คือ เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ำยในอตัรำร้อยละ 90 (เก้ำสิบ) ของก ำไรสทุธิ
ตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท (ที่ได้มีกำรตรวจสอบแล้ว) 
ของก ำไรสทุธิหลงัหกัภำษีเงินได้ของบริษัทส ำหรับกำรด ำเนินงำน
ในรอบระยะเวลำบัญชีใดๆ ส ำหรับงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ภำยหลงักำรจัดสรรทุนส ำรองตำมกฎหมำยหำรด้วยจ ำนวนหุ้น
ทัง้หมดที่มีสทิธิได้รับเงินปันผล 

1.5.6 ในกรณีที่มีเหตกุำรณ์ใด ๆ อนัท ำให้ผลตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิเสียสิทธิและประโยชน์
อนัพึงได้ โดยที่เหตกุำรณ์ใด ๆ นัน้ไม่ได้ก ำหนดอยู่ในข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.5 ดงักลำ่วข้ำงต้น ให้บริษัท
พิจำรณำเพื่อก ำหนดกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรือ อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่  (หรือปรับ
จ ำนวนหนว่ยใบส ำคญัแสดงสทิธิแทนกำรปรับอตัรำกำรใช้สทิธิ) อยำ่งเป็นธรรม โดยไมท่ ำให้สทิธิของผู้
ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิด้อยไปกว่ำเดิม โดยให้ถือว่ำผลกำรพิจำรณำนัน้เป็นที่สดุ และให้บริษัทแจ้งให้
ส ำนักงำน กลต. ตลำดหลกัทรัพย์ และนำยทะเบียนของใบส ำคัญแสดงสิทธิทรำบถึงรำยละเอียด
ดงักลำ่วด้วยภำยในระยะเวลำ 15 (สบิห้ำ) วนันบัตัง้แตว่นัท่ีมีเหตใุห้ต้องด ำเนินกำรเปลีย่นแปลงกำรใช้
สทิธิดงักลำ่ว 

1.5.7 กำรค ำนวณกำรเปลี่ยนรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 เป็นอิสระต่อกัน 
และจะค ำนวณกำรเปลีย่นแปลงตำมล ำดบัเหตกุำรณ์ก่อนหลงั ในกรณีที่มีเหตกุำรณ์ต่ำง  ๆ จะเกิดขึน้
พร้อมกนัให้ค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลงเรียงล ำดบัดงันี ้คือ ข้อ 1.5.1 ข้อ 1.5.5 ข้อ 1.5.4 ข้อ 1.5.2 ข้อ 1.5.3 
และข้อ 1.5.6 ตำมล ำดบั โดยในแตล่ะล ำดบัครัง้ที่มีกำรค ำนวณกำรเปลีย่นแปลงให้คงสภำพของรำคำ
กำรใช้สทิธิและอตัรำกำรใช้สทิธิเป็นทศนิยม 3 (สำม) ต ำแหนง่ 

1.5.8 กำรค ำนวณกำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และอตัรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 จะไม่มี
กำรเปลีย่นแปลงซึง่ท ำให้รำคำกำรใช้สทิธิใหมส่งูขึน้ และ/หรือ อตัรำกำรใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีกำร
รวมหุ้น ส ำหรับกำรค ำนวณจ ำนวนเงินจำกกำรใช้สิทธิ จะค ำนวณจำกรำคำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำร
เปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ต ำแหน่ง) คณูกบัจ ำนวนหุ้นสำมญั (จ ำนวนหุ้นสำมญัค ำนวณได้จำก อตัรำ
กำรใช้สทิธิใหม ่(ทศนิยม 3 ต ำแหนง่) คณูกบัจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธิที่แสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ 
เมื่อค ำนวณได้จ ำนวนหุ้นออกมำเป็นเศษหุ้นให้ตดัเศษของหุ้นนัน้ทิง้) ในกรณีจ ำนวนเงินที่ค ำนวณได้
จำกกำรใช้สทิธิมีเศษของบำทให้ตดัเศษของบำททิง้ 

ทัง้นี ้ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิจนเป็นผลท ำให้รำคำกำรใช้สิทธิใหม่ที่ค ำนวณตำม
สตูรมีรำคำต ่ำกว่ำมลูค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญั (Par Value) ของบริษัทนัน้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะ
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ปรับรำคำกำรใช้สิทธิใหม่เพียงเท่ำกับมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมัญเท่ำนัน้  เว้นแต่บริษัทจะมีผล
ประกอบกำรขำดทุนสะสม ส ำหรับอตัรำกำรใช้สิทธิใหม่ให้ใช้อัตรำกำรใช้สิทธิที่ค ำนวณได้ตำมข้อ 
1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 เช่นเดิม  

1.5.9 บริษัทอำจท ำกำรปรับรำคำกำรใช้สทิธิควบคูก่บักำรออกใบส ำคญัแสดงสทิธิใหมท่ดแทนกำรปรับอตัรำ
กำรใช้สทิธิก็ได้ 

1.5.10 กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใช้สิทธิ ตำมข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 บริษัทจะ
ด ำเนินกำรแจ้งตลำดหลกัทรัพย์ ถึงรำยละเอียดเก่ียวกับกำรปรับสิทธิโดยบอกถึงเหตุผลที่ต้องมีกำร
ปรับสทิธิ รำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณ รำคำกำรใช้สทิธิใหม ่อตัรำกำรใช้สทิธิใหม ่วนัท่ีกำรปรับสทิธิมีผล
บงัคบั และจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ออกทดแทนกำรปรับอตัรำกำรใช้สทิธิในทนัทีหรือก่อนวนัที่กำร
ปรับสิทธิมีผลบังคับผ่ำนทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลักทรัพย์  พร้อมทัง้ด ำเนินกำรแจ้ง
รำยละเอียดดงักล่ำวต่อส ำนกังำน กลต. และนำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิ และจะจัดส่ง
ข้อก ำหนดสทิธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิเมื่อได้รับกำรร้องขอภำยใน 15 วนันบัแต่
วนัที่ได้รับกำรร้องขอเป็นหนังสือจำกผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ และจะจัดให้มีกำรเก็บรักษำส ำเนำ
ข้อก ำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ ส ำนกังำนใหญ่ของบริษัทและส ำนกังำนใหญ่ของตวัแทนรับแจ้ง
ควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ (ถ้ำมี) เพื่อให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิสำมำรถขอตรวจสอบส ำเนำข้อก ำหนด
สทิธิที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ในวนัและเวลำท ำกำรของสถำนที่ดงักลำ่ว 

1.6 กำรแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิและเงื่อนไขของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

1.6.1 กำรปรับสิทธิตำมที่ระบไุว้ในข้อ 1.5 ในสว่นซึ่งไม่ท ำให้สิทธิของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิด้อยลง หรือ
เพื่อให้เป็นไปตำมบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ หรือกฎหมำยอื่นใดที่เก่ียวข้อง กฎระเบียบ หรือข้อบงัคบั หรือค ำสัง่ที่มีผลบงัคบัทัว่ไป หรือ
ประกำศ หรือข้อบังคับของส ำนักงำน กลต. ที่เก่ียวข้อง ให้บริษัทกระท ำได้โดยไม่ต้องได้รับควำม
ยินยอมจำกที่ประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ  

1.6.2 กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสทิธินอกจำกกรณีตำมข้อ 1.6.1 จะต้องได้รับควำมยินยอมจำกบริษัทและ
ที่ประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสทิธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิในข้อ 1.6.2 นี ้ยกเว้นกำรปรับสิทธิตำมที่ระบุ
ไว้ในข้อ 1.5 จะต้องได้รับควำมยินยอมด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวำ่กึ่งหนึง่ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของ
ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิซึง่เข้ำร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ทัง้นี ้บริษัทจะด ำเนินกำรแจ้งให้ส ำนักงำน กลต. ตลำดหลกัทรัพย์ และนำยทะเบียนของใบส ำคัญ
แสดงสทิธิทรำบถึงกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิ และจะจดัสง่ข้อก ำหนดสิทธิที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม
ดงักลำ่วภำยใน 15 (สบิห้ำ) วนั นบัแตว่นัท่ีมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสทิธิตำมข้อ 1.6.2  

1.6.3 กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสทิธิไมว่ำ่ในกรณีใด จะต้องไมข่ดัหรือแย้งกบัข้อก ำหนดตำมประกำศ ทจ. 
34/2551 หรือกฎเกณฑ์ใดของส ำนกังำน ก.ล.ต. รวมทัง้ที่จะเพิ่มเติมภำยหลงัที่บริษัทได้รับอนุญำต
จำกส ำนกังำน กลต. ให้ออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิเว้นแตจ่ะได้รับกำรผอ่นผนั 

1.7 กำรประชุมผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
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กำรเรียก และ/หรือ กำรประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิให้เป็นไปตำมวิธีกำรดงัตอ่ไปนี ้

1.7.1 บริษัทมีสิทธิเรียกประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิได้ไม่ว่ำในเวลำใด ๆ แต่บริษัทต้องเรียกประชุมผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิเพื่อขอมติในกำรด ำเนินกำรใดอยำ่งหนึง่โดยเร็วภำยใน 30 (สำมสิบ) วนันบัแต่เกิด
เหตกุำรณ์ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) หำกมีกำรเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธิในสำระส ำคญัไม่ว่ำโดยบริษัทหรือผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 1.6 หรือ 

(ข) หำกมีเหตกุำรณ์ซึง่บริษัทเห็นวำ่อำจกระทบต่อสว่นได้เสียของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิอย่ำง
เป็นนยัส ำคญั หรือควำมสำมำรถของบริษัทในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำมข้อก ำหนดสทิธิ 

ในกรณีที่บริษัทไม่ด ำเนินกำรจดักำรประชุมภำยใน 30 (สำมสิบ) วนันบัจำกวนัที่บริษัททรำบว่ำเกิด
เหตุกำรณ์ตำม (ก) หรือ (ข) ข้ำงต้น ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิรวมกนัไม่น้อย
กวำ่ร้อยละ 25 (ยี่สบิห้ำ) ของจ ำนวนหนว่ยทัง้หมดของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่ได้ใช้สิทธิอำจร้องขอให้
ด ำเนินกำรจดัประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิได้ โดยระบเุหตผุลในกำรท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจน
ในหนงัสอืดงักลำ่ว และบริษัทจะต้องจดัประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิภำยในระยะเวลำ 30 (สำมสบิ) 
วนันบัจำกวนัที่ได้รับกำรร้องขอจำกผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักลำ่วนัน้ หำกบริษัทไม่จดักำรประชุม
ภำยในก ำหนดดงักลำ่ว ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิสำมำรถจดัประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิได้เอง 

ในกรณีที่มีกำรจดัประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิบริษัทจะด ำเนินกำรปิดสมดุทะเบียนเพื่อก ำหนดสิทธิ
ของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิในกำรเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมดงักลำ่วเป็น
ระยะเวลำไมเ่กิน 21 (ยี่สบิเอ็ด) วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิทัง้นี ้ตลำดหลกัทรัพย์จะท ำ
กำรขึน้เคร่ืองหมำย SP (ห้ำมกำรซือ้ขำย) 2 (สอง) วนัท ำกำรก่อนวนัปิดสมุดทะเบียน หรือภำยใน
ระยะเวลำตำมที่ตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนด 

1.7.2 ในกำรเรียกประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ว่ำจะเป็นกำรประชุมเนื่องจำกบริษัทหรือผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสทิธิ (ที่ยงัมิได้ใช้สทิธิ หรือใช้สทิธิไปแล้วบำงสว่น) ร้องขอ หรือคณะกรรมกำรบริษัทมีมติให้เรียก
ประชุม ให้บริษัทจัดท ำหนงัสือนดัประชุม ระบุ สถำนที่ วนั เวลำ ผู้ที่ขอให้เรียกประชุม และเร่ืองที่จะ
พิจำรณำในที่ประชุม และจัดส่งให้ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ  (ที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้ว
บำงส่วน) แต่ละรำย ตำมรำยช่ือ และที่อยู่ที่ปรำกฏอยู่ในสมุดทะเบียน และแจ้งผ่ำนทำงสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส์ของตลำดหลกัทรัพย์ ไมน้่อยกวำ่ 14 (สบิสี)่ วนัก่อนกำรประชมุในแตล่ะครัง้ 

1.7.3 ในกำรประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ  (ที่ยงัมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้ว
บำงสว่น) ซึ่งมีสิทธิเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้ำร่วมประชุมและ
ออกเสยีงแทนตนก็ได้ โดยผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิดงักลำ่วจะต้องจดัท ำหนงัสือมอบฉนัทะตำมแบบที่
บริษัทก ำหนด และให้ยื่นหนงัสือมอบฉันทะต่อประธำนที่ประชุมหรือผู้ที่ประธำนที่ประชุมมอบหมำย
ก่อนเร่ิมกำรประชมุ 

ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่มีสทิธิออกเสยีงในท่ีประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ หมำยถึง ผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสิทธิที่ยงัไม่ได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบำงสว่นของบริษัทซึ่งปรำกฏรำยช่ือในสมดุทะเบียน ณ 
วนัปิดสมุดทะเบียนเพื่อก ำหนดสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุม โดยไม่รวมถึงผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ ที่มี
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ปรับรำคำกำรใช้สิทธิใหม่เพียงเท่ำกับมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมัญเท่ำนัน้  เว้นแต่บริษัทจะมีผล
ประกอบกำรขำดทุนสะสม ส ำหรับอตัรำกำรใช้สิทธิใหม่ให้ใช้อัตรำกำรใช้สิทธิที่ค ำนวณได้ตำมข้อ 
1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 เช่นเดิม  

1.5.9 บริษัทอำจท ำกำรปรับรำคำกำรใช้สทิธิควบคูก่บักำรออกใบส ำคญัแสดงสทิธิใหมท่ดแทนกำรปรับอตัรำ
กำรใช้สทิธิก็ได้ 

1.5.10 กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใช้สิทธิ ตำมข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 บริษัทจะ
ด ำเนินกำรแจ้งตลำดหลกัทรัพย์ ถึงรำยละเอียดเก่ียวกับกำรปรับสิทธิโดยบอกถึงเหตุผลที่ต้องมีกำร
ปรับสทิธิ รำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณ รำคำกำรใช้สทิธิใหม ่อตัรำกำรใช้สทิธิใหม ่วนัท่ีกำรปรับสทิธิมีผล
บงัคบั และจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ออกทดแทนกำรปรับอตัรำกำรใช้สทิธิในทนัทีหรือก่อนวนัที่กำร
ปรับสิทธิมีผลบังคับผ่ำนทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลักทรัพย์  พร้อมทัง้ด ำเนินกำรแจ้ง
รำยละเอียดดงักล่ำวต่อส ำนกังำน กลต. และนำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิ และจะจัดส่ง
ข้อก ำหนดสทิธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิเมื่อได้รับกำรร้องขอภำยใน 15 วนันบัแต่
วนัที่ได้รับกำรร้องขอเป็นหนังสือจำกผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ และจะจัดให้มีกำรเก็บรักษำส ำเนำ
ข้อก ำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ ส ำนกังำนใหญ่ของบริษัทและส ำนกังำนใหญ่ของตวัแทนรับแจ้ง
ควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ (ถ้ำมี) เพื่อให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิสำมำรถขอตรวจสอบส ำเนำข้อก ำหนด
สทิธิที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ในวนัและเวลำท ำกำรของสถำนที่ดงักลำ่ว 

1.6 กำรแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิและเงื่อนไขของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

1.6.1 กำรปรับสิทธิตำมที่ระบไุว้ในข้อ 1.5 ในสว่นซึ่งไม่ท ำให้สิทธิของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิด้อยลง หรือ
เพื่อให้เป็นไปตำมบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ หรือกฎหมำยอื่นใดที่เก่ียวข้อง กฎระเบียบ หรือข้อบงัคบั หรือค ำสัง่ที่มีผลบงัคบัทัว่ไป หรือ
ประกำศ หรือข้อบังคับของส ำนักงำน กลต. ที่เก่ียวข้อง ให้บริษัทกระท ำได้โดยไม่ต้องได้รับควำม
ยินยอมจำกที่ประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ  

1.6.2 กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสทิธินอกจำกกรณีตำมข้อ 1.6.1 จะต้องได้รับควำมยินยอมจำกบริษัทและ
ที่ประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสทิธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิในข้อ 1.6.2 นี ้ยกเว้นกำรปรับสิทธิตำมท่ีระบุ
ไว้ในข้อ 1.5 จะต้องได้รับควำมยินยอมด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวำ่กึ่งหนึง่ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของ
ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิซึง่เข้ำร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ทัง้นี ้บริษัทจะด ำเนินกำรแจ้งให้ส ำนักงำน กลต. ตลำดหลกัทรัพย์ และนำยทะเบียนของใบส ำคัญ
แสดงสทิธิทรำบถึงกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิ และจะจดัสง่ข้อก ำหนดสิทธิที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม
ดงักลำ่วภำยใน 15 (สบิห้ำ) วนั นบัแตว่นัท่ีมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสทิธิตำมข้อ 1.6.2  

1.6.3 กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสทิธิไมว่ำ่ในกรณีใด จะต้องไมข่ดัหรือแย้งกบัข้อก ำหนดตำมประกำศ ทจ. 
34/2551 หรือกฎเกณฑ์ใดของส ำนกังำน ก.ล.ต. รวมทัง้ที่จะเพิ่มเติมภำยหลงัที่บริษัทได้รับอนุญำต
จำกส ำนกังำน กลต. ให้ออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิเว้นแตจ่ะได้รับกำรผอ่นผนั 

1.7 กำรประชุมผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
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กำรเรียก และ/หรือ กำรประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิให้เป็นไปตำมวิธีกำรดงัตอ่ไปนี ้

1.7.1 บริษัทมีสิทธิเรียกประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิได้ไม่ว่ำในเวลำใด ๆ แต่บริษัทต้องเรียกประชุมผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิเพื่อขอมติในกำรด ำเนินกำรใดอยำ่งหนึง่โดยเร็วภำยใน 30 (สำมสิบ) วนันบัแต่เกิด
เหตกุำรณ์ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) หำกมีกำรเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธิในสำระส ำคญัไม่ว่ำโดยบริษัทหรือผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 1.6 หรือ 

(ข) หำกมีเหตกุำรณ์ซึง่บริษัทเห็นวำ่อำจกระทบต่อสว่นได้เสียของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิอย่ำง
เป็นนยัส ำคญั หรือควำมสำมำรถของบริษัทในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำมข้อก ำหนดสทิธิ 

ในกรณีที่บริษัทไม่ด ำเนินกำรจดักำรประชุมภำยใน 30 (สำมสิบ) วนันบัจำกวนัที่บริษัททรำบว่ำเกิด
เหตุกำรณ์ตำม (ก) หรือ (ข) ข้ำงต้น ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิรวมกนัไม่น้อย
กวำ่ร้อยละ 25 (ยี่สบิห้ำ) ของจ ำนวนหนว่ยทัง้หมดของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่ได้ใช้สิทธิอำจร้องขอให้
ด ำเนินกำรจดัประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิได้ โดยระบเุหตผุลในกำรท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจน
ในหนงัสอืดงักลำ่ว และบริษัทจะต้องจดัประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิภำยในระยะเวลำ 30 (สำมสบิ) 
วนันบัจำกวนัที่ได้รับกำรร้องขอจำกผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักลำ่วนัน้ หำกบริษัทไม่จดักำรประชุม
ภำยในก ำหนดดงักลำ่ว ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิสำมำรถจดัประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิได้เอง 

ในกรณีที่มีกำรจดัประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิบริษัทจะด ำเนินกำรปิดสมดุทะเบียนเพื่อก ำหนดสิทธิ
ของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิในกำรเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมดงักลำ่วเป็น
ระยะเวลำไมเ่กิน 21 (ยี่สบิเอ็ด) วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิทัง้นี ้ตลำดหลกัทรัพย์จะท ำ
กำรขึน้เคร่ืองหมำย SP (ห้ำมกำรซือ้ขำย) 2 (สอง) วนัท ำกำรก่อนวนัปิดสมุดทะเบียน หรือภำยใน
ระยะเวลำตำมที่ตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนด 

1.7.2 ในกำรเรียกประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ว่ำจะเป็นกำรประชุมเนื่องจำกบริษัทหรือผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสทิธิ (ที่ยงัมิได้ใช้สทิธิ หรือใช้สทิธิไปแล้วบำงสว่น) ร้องขอ หรือคณะกรรมกำรบริษัทมีมติให้เรียก
ประชุม ให้บริษัทจัดท ำหนงัสือนดัประชุม ระบุ สถำนที่ วนั เวลำ ผู้ที่ขอให้เรียกประชุม และเร่ืองที่จะ
พิจำรณำในที่ประชุม และจัดส่งให้ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ  (ที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้ว
บำงส่วน) แต่ละรำย ตำมรำยช่ือ และที่อยู่ที่ปรำกฏอยู่ในสมุดทะเบียน และแจ้งผ่ำนทำงสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส์ของตลำดหลกัทรัพย์ ไมน้่อยกวำ่ 14 (สบิสี)่ วนัก่อนกำรประชมุในแตล่ะครัง้ 

1.7.3 ในกำรประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ  (ที่ยงัมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้ว
บำงสว่น) ซึ่งมีสิทธิเข้ำประชุมและออกเสยีงลงคะแนน จะมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้ำร่วมประชุมและ
ออกเสยีงแทนตนก็ได้ โดยผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิดงักลำ่วจะต้องจดัท ำหนงัสือมอบฉนัทะตำมแบบที่
บริษัทก ำหนด และให้ยื่นหนงัสือมอบฉันทะต่อประธำนที่ประชุมหรือผู้ที่ประธำนที่ประชุมมอบหมำย
ก่อนเร่ิมกำรประชมุ 

ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่มีสทิธิออกเสยีงในท่ีประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ หมำยถึง ผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสิทธิที่ยงัไม่ได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบำงสว่นของบริษัทซึ่งปรำกฏรำยช่ือในสมดุทะเบียน ณ 
วนัปิดสมุดทะเบียนเพื่อก ำหนดสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุม โดยไม่รวมถึงผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ ที่มี
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สว่นได้เสยีซึง่จะไมม่ีสิทธิออกเสยีงลงคะแนนในข้อพิจำรณำอนัใดซึง่ที่ประชมุจะพิจำรณำลงมติ 

ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่มีส่วนได้เสียตำมข้อนี ้หมำยถึง ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ  ที่มีควำมขดัแย้ง
ทำงผลประโยชน์ในเร่ืองที่ที่ประชมุจะพิจำรณำลงมติ 

1.7.4 ในกำรออกเสยีงลงคะแนน ให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ำกบัหน่วยของใบส ำคญัแสดง
สทิธิที่ถืออยูโ่ดยใบส ำคญัแสดงสทิธิหนึง่หนว่ยมีหนึง่เสยีง  

1.7.5 ในกำรประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จดัขึน้โดยบริษัทให้ประธำนกรรมกำรบริษัทหรือบคุคลที่ได้รับ
มอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรบริษัทท ำหน้ำที่เป็นประธำนในที่ประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิใน
กรณีที่ประธำนกรรมกำรบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรไม่เข้ำร่วม ให้ผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เข้ำร่วมกำรประชุมเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มำเข้ำร่วมประชุมท ำหน้ำที่เป็น
ประธำนท่ีประชมุ โดยที่ทัง้สองกรณี ประธำนท่ีประชมุไมม่ีสทิธิออกเสยีงชีข้ำด 

1.7.6 องค์ประชุมในกำรประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ยงั
มิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบำงส่วน และ/หรือ ผู้ รับมอบฉันทะมำประชุมรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ำ 25 
(ยี่สบิห้ำ) รำย หรือไม่ต ่ำกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ ทัง้หมด และต้องมีใบส ำคญั
แสดงสิทธินบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนหน่วยทัง้หมดของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงั
มิได้ใช้สทิธิ หรือใช้สทิธิไปแล้วบำงสว่น จึงจะครบองค์ประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธินัน้  

1.7.7 ในกรณีที่ปรำกฏว่ำกำรประชุมครัง้ใด เมื่อล่วงเลยเวลำนดัไปแล้ว 60 นำที แต่มีผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สทิธิเข้ำร่วมประชมุยงัไมค่รบเป็นองค์ประชมุ ให้ถือวำ่กำรประชมุในครัง้นัน้ไมค่รบองค์ประชมุ ให้ถือวำ่
กำรประชุมเป็นอันระงับไป หำกกำรเรียกประชุมเป็นกำรเรียกโดยมติคณะกรรมกำรบริษัท ให้นัด
ประชมุใหมภ่ำยในระยะเวลำไมน้่อยกวำ่ 7 (เจ็ด) วนั แตไ่มเ่กิน 14 (สบิสี)่ วนันบัจำกวนัก ำหนดประชมุ
ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิในครัง้แรก และให้บริษัทด ำเนินกำรจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิทุกรำยและตลำดหลกัทรัพย์ตำมรำยละเอียดและวิธีกำรที่ระบุไว้ข้ำงต้น ในกำร
ประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวำ่จะต้องครบองค์ประชมุ  

อย่ำงไรก็ตำม หำกผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นผู้ ร้องขอให้เรียกประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ ใน
กรณีที่ไม่ครบเป็นองค์ประชุมในวนัก ำหนดประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิในครัง้แรก ให้ถือว่ำกำร
ประชมุเป็นอนัระงบัไป โดยจะไมม่ีกำรเรียกประชมุใหมอ่ีก 

1.7.8 มติที่ประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิซึง่มำประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

1.7.9 มติใด ๆ ของที่ประชมุผู้ ถือส ำคญัแสดงสิทธิให้ถือว่ำมีผลผกูพนัผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิทกุรำยไมว่่ำผู้
ถือใบส ำคญัแสดงสทิธินัน้จะได้เข้ำร่วมประชมุด้วยหรือไมก็่ตำม 

1.7.10 ภำยหลงัจำกกำรประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิบริษัทจะแจ้งมติของที่ประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิทรำบผำ่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ของตลำดหลกัทรัพย์โดยเร็ว 

1.7.11 บริษัทจะด ำเนินกำรจดัท ำบนัทึกรำยงำนกำรประชุม และเก็บรักษำบนัทกึดงักลำ่วไว้ที่ส ำนกังำนใหญ่
ของบริษัท รำยงำนกำรประชุมที่ได้ลงลำยมือช่ือโดยประธำนที่ประชุมให้ถือเป็นหลกัฐำนอนัสมบรูณ์
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สว่นได้เสยีซึง่จะไมม่ีสิทธิออกเสยีงลงคะแนนในข้อพิจำรณำอนัใดซึง่ที่ประชมุจะพิจำรณำลงมติ 

ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่มีส่วนได้เสียตำมข้อนี ้หมำยถึง ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ  ที่มีควำมขดัแย้ง
ทำงผลประโยชน์ในเร่ืองที่ที่ประชมุจะพิจำรณำลงมติ 

1.7.4 ในกำรออกเสยีงลงคะแนน ให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ำกบัหน่วยของใบส ำคญัแสดง
สทิธิที่ถืออยูโ่ดยใบส ำคญัแสดงสทิธิหนึง่หนว่ยมีหนึง่เสยีง  

1.7.5 ในกำรประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จดัขึน้โดยบริษัทให้ประธำนกรรมกำรบริษัทหรือบคุคลที่ได้รับ
มอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรบริษัทท ำหน้ำที่เป็นประธำนในที่ประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิใน
กรณีที่ประธำนกรรมกำรบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรไม่เข้ำร่วม ให้ผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เข้ำร่วมกำรประชุมเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มำเข้ำร่วมประชุมท ำหน้ำท่ีเป็น
ประธำนท่ีประชมุ โดยที่ทัง้สองกรณี ประธำนท่ีประชมุไมม่ีสทิธิออกเสยีงชีข้ำด 

1.7.6 องค์ประชุมในกำรประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงั
มิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบำงส่วน และ/หรือ ผู้ รับมอบฉันทะมำประชุมรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ำ 25 
(ยี่สบิห้ำ) รำย หรือไม่ต ่ำกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ ทัง้หมด และต้องมีใบส ำคญั
แสดงสิทธินบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนหน่วยทัง้หมดของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงั
มิได้ใช้สทิธิ หรือใช้สทิธิไปแล้วบำงสว่น จึงจะครบองค์ประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธินัน้  

1.7.7 ในกรณีที่ปรำกฏว่ำกำรประชุมครัง้ใด เมื่อล่วงเลยเวลำนดัไปแล้ว 60 นำที แต่มีผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สทิธิเข้ำร่วมประชมุยงัไมค่รบเป็นองค์ประชมุ ให้ถือวำ่กำรประชมุในครัง้นัน้ไมค่รบองค์ประชมุ ให้ถือวำ่
กำรประชุมเป็นอันระงับไป หำกกำรเรียกประชุมเป็นกำรเรียกโดยมติคณะกรรมกำรบริษัท ให้นัด
ประชมุใหมภ่ำยในระยะเวลำไมน้่อยกวำ่ 7 (เจ็ด) วนั แตไ่มเ่กิน 14 (สบิสี)่ วนันบัจำกวนัก ำหนดประชมุ
ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิในครัง้แรก และให้บริษัทด ำเนินกำรจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิทุกรำยและตลำดหลกัทรัพย์ตำมรำยละเอียดและวิธีกำรที่ระบุไว้ข้ำงต้น ในกำร
ประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวำ่จะต้องครบองค์ประชมุ  

อย่ำงไรก็ตำม หำกผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นผู้ ร้องขอให้เรียกประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ ใน
กรณีที่ไม่ครบเป็นองค์ประชุมในวนัก ำหนดประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิในครัง้แรก ให้ถือว่ำกำร
ประชมุเป็นอนัระงบัไป โดยจะไมม่ีกำรเรียกประชมุใหมอ่ีก 

1.7.8 มติที่ประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิซึง่มำประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

1.7.9 มติใด ๆ ของที่ประชมุผู้ ถือส ำคญัแสดงสิทธิให้ถือว่ำมีผลผกูพนัผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิทกุรำยไมว่่ำผู้
ถือใบส ำคญัแสดงสทิธินัน้จะได้เข้ำร่วมประชมุด้วยหรือไมก็่ตำม 

1.7.10 ภำยหลงัจำกกำรประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิบริษัทจะแจ้งมติของที่ประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิทรำบผำ่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ของตลำดหลกัทรัพย์โดยเร็ว 

1.7.11 บริษัทจะด ำเนินกำรจดัท ำบนัทึกรำยงำนกำรประชุม และเก็บรักษำบนัทกึดงักลำ่วไว้ที่ส ำนกังำนใหญ่
ของบริษัท รำยงำนกำรประชุมที่ได้ลงลำยมือช่ือโดยประธำนที่ประชุมให้ถือเป็นหลกัฐำนอนัสมบรูณ์
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ของกิจกำรทัง้หลำยที่ได้ประชุมกันนัน้ และให้ถือว่ำกำรประชุมและมติทัง้หลำยได้กระท ำโดยถูกต้อง 
และบริษัทจะจัดส่งรำยงำนกำรประชุมดงักล่ำวให้แก่ตลำดหลกัทรัพย์และส ำนกังำน กลต. ภำยใน
ระยะเวลำไมเ่กิน 14 (สบิสี)่ วนั นบัจำกวนัประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

1.7.12 ในกำรประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ บริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำกบริษัทและที่ปรึกษำกฎหมำย
ของบริษัทมีสิทธิที่จะเข้ำร่วมประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิเพื่อแสดงควำมคิดเห็นหรือให้ค ำอธิบำย
ในท่ีประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิได้ 

1.7.13 บริษัทจะเป็นผู้ช ำระคำ่ใช้จ่ำยที่เก่ียวข้องกบักำรจดัประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิทัง้หมด 

1.7.14 บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสทิธิตำมมติที่ประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธินบัตัง้แต่วนัที่ที่ประชุม
ลงมติ และบริษัทจะแจ้งกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสทิธิเป็นลำยลกัษณ์อกัษรให้ส ำนกังำน กลต. และ
ตลำดหลกัทรัพย์ทรำบภำยใน 15 (สิบห้ำ) วนันบัแต่วนัที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจะแจ้งให้ 
ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิทรำบผำ่นทำงสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ของตลำดหลกัทรัพย์ ในวนัเดียวกนักบัท่ีบริษัท
แจ้งส ำนกังำน กลต. ตลำดหลกัทรัพย์ และนำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

1.7.15 กรณีที่ไมส่ำมำรถจดัประชุมได้ทนัภำยในอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ ให้ถือว่ำกำรด ำเนินกำรประชุม
สิน้สดุลงและไมไ่ด้มีกำรจดัประชมุในครัง้นัน้ขึน้ 

1.8 กำรชดใช้ค่ำเสียหำย กรณีที่บริษัทไม่สำมำรถจัดให้มีหุ้นเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิ 

บริษัทจะชดใช้คำ่เสยีหำยให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิตำมรำยละเอียดดงันี  ้

1.8.1 บริษัทจะชดใช้ค่ำเสียหำยให้เฉพำะผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่มำแจ้งควำมจ ำนงท่ีจะใช้สิทธิในวัน
ก ำหนดกำรใช้สิทธิแต่ละครัง้ และบริษัทไม่สำมำรถจัดให้มีหุ้ นสำมญัเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสิทธิได้อย่ำงครบถ้วน โดยค่ำเสียหำยท่ีบริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ดงักลำ่ว สำมำรถค ำนวณได้ตำมที่ก ำหนดในข้อ 1.8.3 ยกเว้นกรณีที่บริษัทไม่สำมำรถออกหุ้นสำมญั
ให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิได้เนื่องจำกข้อจ ำกดัเร่ืองสดัสว่นกำรถือหุ้นของคนที่มิได้มีสญัชำติไทย
ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 2 ข้ำงลำ่งนี ้ในกรณีนี ้ บริษัทไม่มีหน้ำที่ต้องชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสทิธิ 

1.8.2 บริษัทจะชดใช้ค่ำเสียหำยตำมข้อ 1.8.1 ให้ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิภำยใน 30 วันนับจำกวัน
ก ำหนดกำรใช้สทิธิในครัง้นัน้ ๆ  ทัง้นี ้ตำมวิธีกำรและเง่ือนไขที่บริษัทและ/หรือตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนง
ในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) ก ำหนด ในกรณีที่บริษัทไม่สำมำรถคืนเงินค่ำเสียหำยให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สิทธิได้ภำยในระยะเวลำดงักลำ่ว ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะได้รับดอกเบีย้ในอตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปี 
โดยค ำนวณนบัแต่วนัที่พ้นก ำหนด 30 (สำมสิบ) วนัจนถึงวนัที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิได้รับคืนเงิน
คำ่เสยีหำย 

อย่ำงไรก็ดี ไม่ว่ำในกรณีใด  ๆ หำกบริษัทได้ท ำกำรส่งเช็ค ดร๊ำฟท์ ตั๋วแลกเงินธนำคำร หรือค ำสั่ง
จ่ำยเงินของธนำคำร ซึง่ขีดคร่อมสัง่จ่ำยเฉพำะช่ือผู้ ถือใบส ำคญัสทิธิทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่
ที่ระบใุนหนงัสอืแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิโดยถกูต้องแล้ว ให้ถือว่ำผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิได้รับ
เงินคำ่เสยีหำยคืนแล้วโดยชอบและไมม่ีสทิธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือคำ่เสยีหำยใด ๆ อีกตอ่ไป 
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1.8.3 กำรค ำนวณคำ่เสยีหำยที่บริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ ตำมข้อ 1.8.1 มีสตูรกำรค ำนวณ
ดงันี ้

คำ่เสยีหำยตอ่ใบส ำคญัแสดงสทิธิ 1 (หนึง่) หนว่ย เทำ่กบั   B x [MP – EP] 

โดยที ่
B คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ไมส่ำมำรถจดัให้มี และ/หรือ เพิ่มขึน้ได้ ตำม

อตัรำกำรใช้สทิธิที่เปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้ตอ่ 1 (หนึง่) หนว่ย 
MP คือ รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัทซึ่งค ำนวณโดยน ำ

มลูค่ำกำรซือ้ขำยหุ้นสำมญัของบริษัททัง้หมดหำรด้วยจ ำนวน
หุ้นสำมญัของบริษัทท่ีมีกำรซือ้ขำยทัง้หมดในตลำดหลกัทรัพย์ 
ในระหวำ่งระยะเวลำ 15 วนัท ำกำร (วนัท่ีเปิดท ำกำรซือ้ขำยของ
ตลำดหลกัทรัพย์) ติดต่อกันก่อนวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิในครัง้
นัน้ ๆ ซึง่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิได้แจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สทิธิ 

EP คือ รำคำกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ หรือรำคำกำรใช้สทิธิ
ที่มีกำรปรับรำคำตำมเง่ือนไขกำรปรับสทิธิ (หำกมี) 

1.8.4 กำรชดใช้คำ่เสยีหำยตำมข้อนีใ้ห้ถือเป็นสิน้สดุ  

1.8.5 ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิสญัชำตติำ่งด้ำว (ทัง้บคุคลธรรมดำและนิติบคุคล) ไมส่ำมำรถใช้สทิธิ
ตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิได้ เนื่องจำกข้อจ ำกดัในเร่ืองอตัรำสว่นกำรถือหุ้นของคนต่ำงด้ำว ซึ่งข้อบงัคบั
ของบริษัทก ำหนดไว้วำ่ “หุ้นของบริษัทสำมำถโอนได้โดยไมม่ีข้อจ ำกดั เว้นแตก่ำรโอนหุ้นนัน้เป็นเหตใุห้
มีคนต่ำงด้ำวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่ำร้อยละ 49 ของหุ้นที่ออกจ ำหน่ำยแล้วทัง้หมดของบริษัท กำร
โอนหุ้นรำยใดที่จะท ำให้อตัรำสว่นกำรถือหุ้นของคนต่ำงด้ำวของบริษัทเกินอตัรำสว่นข้ำงต้น บริษัทมี
สทิธิปฏิเสธกำรโอนหุ้นของบริษัทรำยนัน้ได้”ในกรณีเช่นนี ้บริษัทจะไมช่ดใช้คำ่เสยีหำย หรือด ำเนินกำร
อื่นใดให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิซึง่เป็นคนตำ่งด้ำว และผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิซึ่งเป็นคนต่ำงด้ำว
ไมม่ีสทิธิเรียกร้องคำ่เสยีหำย หรือเรียกร้องให้บริษัทชดใช้ใด ๆ ทัง้สิน้ 

1.9 สถำนะของใบส ำคัญแสดงสิทธิ ที่อยู่ระหว่ำงวันที่ ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ แสดงควำมจ ำนงใช้สิทธิ 
และวันจดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแล้ว 

สถำนะของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่ำงวันที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิแสดงควำมจ ำนงใช้สิทธิ และวนัก่อน
วนัท่ีกระทรวงพำณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทนุช ำระแล้ว อนัเนื่องมำจำกกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิจะมี
สถำนภำพและสทิธิเช่นเดียวกบัใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่ได้แสดงควำมจ ำนงใช้สิทธิ  และสถำนภำพจะสิน้สดุ
ลงในวนัที่กระทรวงพำณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทนุช ำระแล้ว อนัเนื่องมำจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดง
สทิธิข้ำงต้นแล้ว ในกรณีที่บริษัทมีกำรปรับรำคำกำรใช้สทิธิ และ/หรือ อตัรำกำรใช้สิทธิในช่วงที่บริษัทยงัไม่ได้จด
ทะเบียนเพิ่มทนุหุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิกบักระทรวงพำณิชย์ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สทิธิที่ได้ท ำกำรใช้สทิธิแล้วอำจได้รับกำรปรับสิทธิย้อนหลงั โดยบริษัทจะด ำเนินกำรออกหุ้นสำมญัใหม่เพ่ิมเติม
ให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิโดยเร็วที่สดุตำมจ ำนวนที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิสมควรจะได้รับหำกรำคำที่ได้
ปรับใหม่นัน้มีผลบงัคบัใช้ โดยหุ้นสำมญัสว่นที่เพิ่มใหม่อำจได้รับช้ำกว่ำหุ้นสำมญัที่ได้รับก่อนหน้ำนีแ้ล้ว  แต่ไม่
เกิน 45 (สีส่บิห้ำ) วนันบัจำกวนัท่ีมีกำรปรับสทิธิ 
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1.8.3 กำรค ำนวณคำ่เสยีหำยที่บริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ ตำมข้อ 1.8.1 มีสตูรกำรค ำนวณ
ดงันี ้

คำ่เสยีหำยตอ่ใบส ำคญัแสดงสทิธิ 1 (หนึง่) หนว่ย เทำ่กบั   B x [MP – EP] 

โดยที ่
B คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ไมส่ำมำรถจดัให้มี และ/หรือ เพิ่มขึน้ได้ ตำม

อตัรำกำรใช้สทิธิที่เปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้ตอ่ 1 (หนึง่) หนว่ย 
MP คือ รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัทซึ่งค ำนวณโดยน ำ

มลูค่ำกำรซือ้ขำยหุ้นสำมญัของบริษัททัง้หมดหำรด้วยจ ำนวน
หุ้นสำมญัของบริษัทที่มีกำรซือ้ขำยทัง้หมดในตลำดหลกัทรัพย์ 
ในระหวำ่งระยะเวลำ 15 วนัท ำกำร (วนัท่ีเปิดท ำกำรซือ้ขำยของ
ตลำดหลกัทรัพย์) ติดต่อกันก่อนวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิในครัง้
นัน้ ๆ ซึง่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิได้แจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สทิธิ 

EP คือ รำคำกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ หรือรำคำกำรใช้สทิธิ
ที่มีกำรปรับรำคำตำมเง่ือนไขกำรปรับสทิธิ (หำกมี) 

1.8.4 กำรชดใช้คำ่เสยีหำยตำมข้อนีใ้ห้ถือเป็นสิน้สดุ  

1.8.5 ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิสญัชำตติำ่งด้ำว (ทัง้บคุคลธรรมดำและนิติบคุคล) ไมส่ำมำรถใช้สทิธิ
ตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิได้ เนื่องจำกข้อจ ำกดัในเร่ืองอตัรำสว่นกำรถือหุ้นของคนต่ำงด้ำว ซึ่งข้อบงัคบั
ของบริษัทก ำหนดไว้วำ่ “หุ้นของบริษัทสำมำถโอนได้โดยไมม่ีข้อจ ำกดั เว้นแตก่ำรโอนหุ้นนัน้เป็นเหตใุห้
มีคนต่ำงด้ำวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่ำร้อยละ 49 ของหุ้นที่ออกจ ำหน่ำยแล้วทัง้หมดของบริษัท กำร
โอนหุ้นรำยใดที่จะท ำให้อตัรำสว่นกำรถือหุ้นของคนต่ำงด้ำวของบริษัทเกินอตัรำสว่นข้ำงต้น บริษัทมี
สทิธิปฏิเสธกำรโอนหุ้นของบริษัทรำยนัน้ได้”ในกรณีเช่นนี ้บริษัทจะไมช่ดใช้คำ่เสยีหำย หรือด ำเนินกำร
อื่นใดให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิซึง่เป็นคนตำ่งด้ำว และผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิซึ่งเป็นคนต่ำงด้ำว
ไมม่ีสทิธิเรียกร้องคำ่เสยีหำย หรือเรียกร้องให้บริษัทชดใช้ใด ๆ ทัง้สิน้ 

1.9 สถำนะของใบส ำคัญแสดงสิทธิ ที่อยู่ระหว่ำงวันที่ ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ แสดงควำมจ ำนงใช้สิทธิ 
และวันจดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแล้ว 

สถำนะของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่ำงวันที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิแสดงควำมจ ำนงใช้สิทธิ และวนัก่อน
วนัท่ีกระทรวงพำณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทนุช ำระแล้ว อนัเนื่องมำจำกกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิจะมี
สถำนภำพและสทิธิเช่นเดียวกบัใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่ได้แสดงควำมจ ำนงใช้สิทธิ  และสถำนภำพจะสิน้สดุ
ลงในวนัที่กระทรวงพำณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทนุช ำระแล้ว อนัเนื่องมำจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดง
สทิธิข้ำงต้นแล้ว ในกรณีที่บริษัทมีกำรปรับรำคำกำรใช้สทิธิ และ/หรือ อตัรำกำรใช้สิทธิในช่วงที่บริษัทยงัไม่ได้จด
ทะเบียนเพิ่มทนุหุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิกบักระทรวงพำณิชย์ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สทิธิที่ได้ท ำกำรใช้สทิธิแล้วอำจได้รับกำรปรับสิทธิย้อนหลงั โดยบริษัทจะด ำเนินกำรออกหุ้นสำมญัใหม่เพ่ิมเติม
ให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิโดยเร็วที่สดุตำมจ ำนวนที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิสมควรจะได้รับหำกรำคำที่ได้
ปรับใหม่นัน้มีผลบงัคบัใช้ โดยหุ้นสำมญัสว่นที่เพิ่มใหม่อำจได้รับช้ำกว่ำหุ้นสำมญัที่ได้รับก่อนหน้ำนีแ้ล้ว  แต่ไม่
เกิน 45 (สีส่บิห้ำ) วนันบัจำกวนัท่ีมีกำรปรับสทิธิ 
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1.10 สถำนะของหุ้นสำมัญใหม่ที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลีย่นแปลงทนุช ำระแล้วของบริษัทตอ่กระทรวงพำณิชย์ตำมจ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออก
ใหมท่ี่มีกำรใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ ภำยใน 14 (สบิสี)่ วนันบัตัง้แตว่นัท่ีบริษัทได้รับช ำระคำ่หุ้นตำมจ ำนวนที่มีกำรใช้
สทิธิในแตล่ะครัง้ และบริษัทจะด ำเนินกำรจดทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธินัน้เป็นผู้ ถือหุ้นสำมญั
ของบริษัทในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นตำมจ ำนวนหุ้นสำมญัที่ค ำนวณได้จำกกำรใช้สทิธิในครัง้นัน้ 

หุ้นสำมญัใหมท่ี่ออกเนื่องจำกกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิจะมสีทิธิและสถำนะเทำ่เทียมกบัหุ้นสำมญัของ
บริษัทที่ได้ออกไปก่อนหน้ำแล้วทกุประกำรนบัตัง้แต่วนัที่มีกำรจดแจ้งช่ือของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือผู้ รับ
สทิธิแทนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทและจดทะเบียนเพิ่มทนุช ำระแล้วเนื่องจำกกำรออกหุ้นสำมญัใหมจ่ำกกำรใช้สิทธิ
ตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิกบักระทรวงพำณิชย์แล้ว 

1.11 มติที่ประชุมผู้ถอืหุ้นที่อนุมัติกำรออกหุ้นรองรับกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

ที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2563 ซึง่ได้ประชมุเมื่อวนัท่ี 29 เมษำยน 2563 มีมติอนมุติจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่ม
ทนุของบริษัทจ ำนวนไมเ่กิน 209,999,990 หุ้น มลูคำ่หุ้นท่ีตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท หรือเท่ำกบัร้อยละ 31.25 ของ
จ ำนวนหุ้นสำมญัที่จ ำหนำ่ยแล้วทัง้หมดของบริษัทเพื่อรองรับกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

1.12 รำยละเอียดเกี่ยวกับหุ้นรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

จ ำนวนหุ้นรองรับกำรใช้สทิธิ 209,999,990  หุ้น  

มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท 

รำคำกำรใช้สทิธิ หุ้นละ 6.50 บำท 

มลูคำ่รวมของหุ้น (หำกมีกำรใช้สทิธิครบทัง้จ ำนวน) 1,364,999,935 บำท 

1.13 กำรด ำเนินกำรหำกมีหุ้นรองรับคงเหลือจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

หำกมีหุ้นสำมญัที่เหลือจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทจะเสนอผ่ำนที่
ประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจำรณำจัดสรรหุ้นสำมญัที่เหลือจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิต่อไป  หรือเพื่อ
ด ำเนินกำรอื่นใดตำมหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำรท่ีระบไุว้ใน พระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 
ประกำศของตลำดหลกัทรัพย์ และประกำศของส ำนกังำน กลต.ที่เก่ียวข้อง 

1.14 ตลำดรองของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทจะด ำเนินกำรยื่นค ำขออนุญำตให้ตลำดหลกัทรัพย์พิจำรณำรับใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ภำยใน 30 (สำมสบิ) วนันบัจำกวนัที่บริษัทได้ด ำเนินกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ
เสร็จสิน้ลง 

1.15 ตลำดรองของหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทจะด ำเนินกำรขออนญุำตน ำหุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิเข้ำซือ้ขำยในตลำด
หลกัทรัพย์ภำยใน 30 (สำมสิบ) วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิแต่ละครัง้  ทัง้นี ้เพื่อให้หุ้นสำมญัดงักล่ำว
สำมำรถท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์ได้เช่นเดียวกบัหุ้นสำมัญเดิมของบริษัท 
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2 ข้อจ ำกัดกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

2.1 ข้อจ ำกัดกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทไม่มีข้อจ ำกัดกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ เว้นแต่กำรโอนเกิดขึน้ในช่วงปิดสมุดทะเบียนเพ่ือพกักำรโอน
สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ ทัง้นี ้บริษัทจะปิดสมดุทะเบียนเพื่อพกักำรโอนหรือกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดง
สิทธิ เป็นระยะเวลำ 21 (ยี่สิบเอ็ด) วนัก่อนวนัก ำหนดใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย และตลำดหลกัทรัพย์จะท ำกำรขึน้
เคร่ืองหมำย SP (ห้ำมกำรซือ้ขำย) 2 (สอง) วนัท ำกำรก่อนวนัปิดสมดุทะเบียน  

ในกรณีที่วนัก ำหนดใช้สทิธิครัง้สดุท้ำยตรงกบัวนัหยดุท ำกำรของตลำดหลกัทรัพย์ บริษัทจะปิดสมดุทะเบียน 21 
(ยี่สบิเอ็ด) วนัก่อนวนัท ำกำรสดุท้ำยของตลำดหลกัทรัพย์ก่อนหน้ำวนัก ำหนดใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย 

2.2 บุคคลที่ไม่ใช่สัญชำติไทย 

บริษัทมีข้อจ ำกดัเร่ืองสดัสว่นกำรถือหุ้นของคนที่มิได้มีสญัชำติไทยตำมข้อบงัคบัของบริษัทวำ่ด้วยเร่ืองอตัรำสว่น
กำรถือหุ้นของบคุคลที่มิได้มีสญัชำติไทย โดยมีรำยละเอียด ดงันี ้

2.2.1 บริษัทจะไม่ออกหุ้นสำมญัให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญที่มิได้มีสญัชำติไทย 
หำกกำรออกหุ้นดงักลำ่วจะมผีลท ำให้สดัสว่นกำรถือหุ้นของบคุคลหรือนิติบคุคลที่มิได้มีสญัชำติไทยใน
บริษัทมีจ ำนวนรวมกนัเกินกวำ่ร้อยละ 49 (สีส่บิเก้ำ) ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท
ตำมที่ระบใุนข้อบงัคบัในปัจจบุนั หรือตำมสดัสว่นท่ีอำจมีกำรแก้ไขข้อบงัคบัในอนำคต  

2.2.2 หำกข้อจ ำกดัตำมข้อ 2.2.1 ข้ำงต้นมีผลท ำให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่เป็นคนต่ำงด้ำวที่ได้ด ำเนินกำร
ใช้สิทธิตำมกำรใช้สิทธิและเง่ือนไขกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุตำมข้อ 1.4 ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้
ตำมจ ำนวนที่ระบุในใบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้ นสำมัญเพิ่มทุนไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วน 
บริษัทและ/หรือตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) ขอสงวนสิทธิในกำรสง่เงินที่เหลือใน
สว่นท่ีไมส่ำมำรถใช้สทิธิได้คืนให้แกผู่้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่เป็นคนตำ่งด้ำวดงักลำ่วโดยไมม่ีดอกเบีย้
ภำยใน 14 วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิในครัง้นัน้ ๆ ทัง้นี ้ตำมวิธีกำรและเง่ือนไขที่ก ำหนดโดย
บริษัทและ/หรือตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ (ถ้ำมี) 

2.2.3 ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่เป็นคนตำ่งด้ำวจะไมไ่ด้รับกำรชดเชยหรือชดใช้ไม่ว่ำในรูปแบบใดจำกบริษัท
และ/หรือตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) ในกรณีที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิตำมใบส ำคญั
แสดงสทิธิได้โดยมีสำเหตมุำจำกข้อจ ำกดัเร่ืองอตัรำสว่นกำรถือหุ้นของคนต่ำงด้ำวตำมข้อ 2.2.1 ข้ำงต้น 

3 วิธีกำรส่งมอบหุ้นที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

ในกำรใช้สิทธิซือ้หุ้ นสำมัญของบริษัทตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิสำมำรถเลือกให้  
บริษัทด ำเนินกำรในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

3.1 หำกผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิประสงค์จะขอรับเป็นใบหุ้นในนำมของผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ  ศูนย์รับฝำก
หลกัทรัพย์จะสง่มอบใบหุ้นตำมจ ำนวนที่ใช้สิทธิแก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ  ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 
ตำมช่ือที่อยู่ที่ระบไุว้ในสมดุทะเบียนภำยใน 15 (สิบห้ำ) วนัท ำกำรนบัจำกวนัครบก ำหนดกำรใช้สทิธิแต่ละครัง้ 
ในกรณีนี ้ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ จะไม่สำมำรถขำยหุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิในตลำดหลกัทรัพย์ได้
จนกว่ำจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอำจจะได้รับภำยหลงัจำกที่หุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิได้รับอนญุำตให้เข้ำท ำกำร
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2 ข้อจ ำกัดกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

2.1 ข้อจ ำกัดกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทไม่มีข้อจ ำกัดกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ เว้นแต่กำรโอนเกิดขึน้ในช่วงปิดสมุดทะเบียนเพ่ือพกักำรโอน
สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ ทัง้นี ้บริษัทจะปิดสมดุทะเบียนเพื่อพกักำรโอนหรือกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดง
สิทธิ เป็นระยะเวลำ 21 (ยี่สิบเอ็ด) วนัก่อนวนัก ำหนดใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย และตลำดหลกัทรัพย์จะท ำกำรขึน้
เคร่ืองหมำย SP (ห้ำมกำรซือ้ขำย) 2 (สอง) วนัท ำกำรก่อนวนัปิดสมดุทะเบียน  

ในกรณีที่วนัก ำหนดใช้สทิธิครัง้สดุท้ำยตรงกบัวนัหยดุท ำกำรของตลำดหลกัทรัพย์ บริษัทจะปิดสมดุทะเบียน 21 
(ยี่สบิเอ็ด) วนัก่อนวนัท ำกำรสดุท้ำยของตลำดหลกัทรัพย์ก่อนหน้ำวนัก ำหนดใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย 

2.2 บุคคลที่ไม่ใช่สัญชำติไทย 

บริษัทมีข้อจ ำกดัเร่ืองสดัสว่นกำรถือหุ้นของคนที่มิได้มีสญัชำติไทยตำมข้อบงัคบัของบริษัทวำ่ด้วยเร่ืองอตัรำสว่น
กำรถือหุ้นของบคุคลที่มิได้มีสญัชำติไทย โดยมีรำยละเอียด ดงันี ้

2.2.1 บริษัทจะไม่ออกหุ้นสำมญัให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญที่มิได้มีสญัชำติไทย 
หำกกำรออกหุ้นดงักลำ่วจะมผีลท ำให้สดัสว่นกำรถือหุ้นของบคุคลหรือนิติบคุคลที่มิได้มีสญัชำติไทยใน
บริษัทมีจ ำนวนรวมกนัเกินกวำ่ร้อยละ 49 (สีส่บิเก้ำ) ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท
ตำมที่ระบใุนข้อบงัคบัในปัจจบุนั หรือตำมสดัสว่นท่ีอำจมีกำรแก้ไขข้อบงัคบัในอนำคต  

2.2.2 หำกข้อจ ำกดัตำมข้อ 2.2.1 ข้ำงต้นมีผลท ำให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่เป็นคนต่ำงด้ำวที่ได้ด ำเนินกำร
ใช้สิทธิตำมกำรใช้สิทธิและเง่ือนไขกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุตำมข้อ 1.4 ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้
ตำมจ ำนวนที่ระบุในใบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้ นสำมัญเพิ่มทุนไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วน 
บริษัทและ/หรือตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) ขอสงวนสิทธิในกำรสง่เงินท่ีเหลือใน
สว่นท่ีไมส่ำมำรถใช้สทิธิได้คืนให้แกผู่้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่เป็นคนตำ่งด้ำวดงักลำ่วโดยไมม่ีดอกเบีย้
ภำยใน 14 วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิในครัง้นัน้ ๆ ทัง้นี ้ตำมวิธีกำรและเง่ือนไขท่ีก ำหนดโดย
บริษัทและ/หรือตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ (ถ้ำมี) 

2.2.3 ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่เป็นคนตำ่งด้ำวจะไมไ่ด้รับกำรชดเชยหรือชดใช้ไม่ว่ำในรูปแบบใดจำกบริษัท
และ/หรือตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) ในกรณีที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิตำมใบส ำคญั
แสดงสทิธิได้โดยมีสำเหตมุำจำกข้อจ ำกดัเร่ืองอตัรำสว่นกำรถือหุ้นของคนต่ำงด้ำวตำมข้อ 2.2.1 ข้ำงต้น 

3 วิธีกำรส่งมอบหุ้นที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

ในกำรใช้สิทธิซือ้หุ้ นสำมัญของบริษัทตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิสำมำรถเลือกให้  
บริษัทด ำเนินกำรในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

3.1 หำกผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิประสงค์จะขอรับเป็นใบหุ้นในนำมของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ  ศูนย์รับฝำก
หลกัทรัพย์จะสง่มอบใบหุ้นตำมจ ำนวนที่ใช้สิทธิแก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ  ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 
ตำมช่ือที่อยู่ที่ระบไุว้ในสมดุทะเบียนภำยใน 15 (สิบห้ำ) วนัท ำกำรนบัจำกวนัครบก ำหนดกำรใช้สทิธิแต่ละครัง้ 
ในกรณีนี ้ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ จะไม่สำมำรถขำยหุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิในตลำดหลกัทรัพย์ได้
จนกว่ำจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอำจจะได้รับภำยหลงัจำกที่หุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิได้รับอนญุำตให้เข้ำท ำกำร
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