
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำท่ีของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
และผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสำมัญ 

ของ 
บริษัท เอ็ม บี เค จ ำกัด (มหำชน) 

ครัง้ที่ 1 (MBK-W1) 
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ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำท่ีของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธ ิ
และผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสำมัญ 

ของ 
บริษัท เอ็ม บี เค จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ที่ 1 (MBK-W1) 

 

 ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท เอ็ม บี เค จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (MBK-W1) (“ใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ”) ออกโดยบริษัท เอ็ม บี เค จ ากัด (มหาชน) (“ผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “บริษัท”)  ตามมติที่ประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที ่1/2563   เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563  
  ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะได้รับสิทธิตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิ   โดยผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ
และผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะต้องผูกพนัตามข้อก าหนดสิทธินีทุ้กประการ  และให้ถือว่า ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้รับทราบ
และเข้าใจข้อก าหนดต่างๆ ในข้อก าหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้ว  และตกลงยอมรับข้อก าหนดสิทธินีท้ัง้หมด  ทัง้นี ้ผู้ออกใบส าคญั
แสดงสิทธิจะจัดให้มีการเก็บรักษาส าเนาข้อก าหนดสิทธิและส าเนาสัญญาต่างๆ ไว้ ณ ส านักงานใหญ่ของผู้ออกใบส าคญั
แสดงสิทธิ  เพื่อให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิขอตรวจสอบส าเนาข้อก าหนดสิทธิและส าเนาสญัญาต่างๆ ได้ในวนัและเวลาท าการ
ของผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ  

 

ค ำจ ำกัดควำม  
ค าและข้อความต่างๆ ท่ีใช้อยู่ในข้อก าหนดสิทธิ ให้มีความหมาย ดงัต่อไปนี ้ 

 

ข้อก าหนดสิทธิ หมายถึง  ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ
และผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั ของบริษัท เอ็ม บี เค จ ากดั 
(มหาชน) ครัง้ที่ 1 (MBK-W1) (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (ถ้ามี) 
 

ใบส าคญัแสดงสิทธิ หมายถึง  ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของ บริษัท เอ็ม บี เค 
จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (MBK-W1) ชนิดระบชุื่อผู้ ถือและเปล่ียนมือได้ 
 

ใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ หมายถึง  ใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝาก 
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อใช้แทนใบส าคญัแสดงสิทธิ  
 

บริษัท หรือ ผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ หมายถึง  บริษัท เอ็ม บี เค จ ากดั (มหาชน) 
 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ หมายถึง   ผู้ทรงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิแต่ละหน่วยตามข้อ 1.2.4  
 

วนัท าการ หมายถึง  วนัท่ีธนาคารพาณิชย์โดยทัว่ไปเปิดท าการตามปกติใน 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ใช่วนัเสาร์หรือวนัอาทิตย์ หรือวนัอื่นใดที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวนัหยดุของธนาคารพาณิชย์ 
 

ประกาศ ทจ. 34/2551 หมายถึง  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 34/2551 
เร่ือง การขออนญุาต และการอนญุาตให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ที่จะซือ้หุ้นท่ีออกใหม่และหุ้นท่ีออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ลงวนัท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  
 

ส านกังาน ก.ล.ต. หมายถึง  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
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ตลาดหลกัทรัพย์ หมายถึง  ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ หมายถึง  บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 

วนัใช้สิทธิ หมายถึง  ให้มีความหมายตามที่ระบไุว้ในข้อ 1.2.1 ของข้อก าหนดสิทธิ 
 

วนัใช้สิทธิครัง้สดุท้าย หมายถึง  ให้มีความหมายตามที่ระบไุว้ในข้อ 1.2.1 ของข้อก าหนดสิทธิ 
 

ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ หมายถึง  ให้มีความหมายตามที่ระบไุว้ในข้อ 1.2.3 ของข้อก าหนดสิทธิ  
 

ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ หมายถึง  บคุคลที่บริษัทจะแต่งตัง้ให้เป็นตวัแทนของบริษัทในการรับแจ้ง 
ความจ านงในการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ  
 

สมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ หมายถึง  สมดุทะเบียนหรือแหล่งข้อมลูทางทะเบียนซึง่บนัทึกรายละเอยีด
เก่ียวกับใบส าคญัแสดงสิทธิและผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่เก็บรักษาโดย
นายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิ 

 

1. รำยละเอียดเกี่ยวกับใบส ำคัญแสดงสิทธิ  
 บริษัทได้ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน 67,796,920 หน่วย เพื่อจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม ตาม
สดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมลูค่า 0.00 (ศูนย์) บาท  ภายหลงัจากประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 
1/2563   เมื่อวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2563 โดยมีรายละเอียดของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จดัสรรดงัต่อไปนี ้ 

 

  1.1  ลักษณะส ำคัญของใบส ำคัญแสดงสิทธิ  
 

ผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
 

บริษัท เอ็ม บี เค จ ากดั (มหาชน)  

ที่อยู่ของผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชัน้ 8 เลขที ่444  ถนนพญาไท  แขวงวงัใหม่  
 เขตปทมุวนั  กรุงเทพมหานคร 10330 
 

ชื่อของใบส าคญัแสดงสิทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของ บริษัท เอ็ม บี เค จ ากดั(มหาชน) 
ครัง้ที่ 1 (MBK-W1) 
 

ชนิดของใบส าคญัแสดงสิทธิ ระบชุื่อผู้ ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้  
 

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออก 67,796,920 หน่วย 
 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ 0.00 (ศนูย์) บาท (ไม่คิดมลูค่า) 
 

วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2563 
 

วนัครบก าหนดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2566 
 

อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 2 ปี 11 เดือน 24 วนั นบัตัง้แต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้แรก 
 

อตัราการใช้สิทธิ ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้ นสามัญใหม่ (อาจเปล่ียนแปลง
ภายหลงัตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) 
  

ราคาการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิเท่ากบั  3.00 บาท ต่อหุ้น 
(มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) (อาจเปล่ียนแปลงภายหลงัตามเงื่อนไข
การปรับสิทธิ)  
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ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสิทธิ บริษัทจะน าใบส าคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์  
 

จ านวนหุ้นสามัญที่ส ารองไว้เพื่อรองรับการ
ใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 

67,796,920 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) คิดเป็นร้อยละ 4.00 
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท  
 

ตลาดรองของหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิ บริษัทจะน าหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิใน 
ครัง้นีเ้ข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

 

วิธีการจดัสรร จัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)  โดย
ไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 25 หุ้ นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคัญ 
แสดงสิทธิ (ในกรณีที่ค านวณแล้วมีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิต ่ากว่า  
1 หน่วยให้ปัดเศษดังกล่าวทิง้)   โดยก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นสามัญของ
บริษัทที่มีสิทธิได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นี ้ในวนัท่ี 
22 ตลุาคม 2563 
 

นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรือผู้ที่ได้รับแต่งตัง้
โดยชอบให้ท าหน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิแทน  
 

 

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น 
 เนื่องจากใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นี  ้ จัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้ น  
(Rights Offering) จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้น ณ วันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ อย่างไรก็ตาม  หากมีการใช้สิทธิซือ้หุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบส าคัญแสดงสิทธิครบถ้วนทัง้จ านวน   และผู้ ใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว
ไม่ใช่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทจะได้รับผลกระทบ (dilution effect) ดงันี ้
 

(ก)   ด้านการลดลงของสดัส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียง (Shareholding & Control Dilution)  
 ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามใบส าคญัแสดงสิทธิจนครบทัง้จ านวนแต่ผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ ถือหุ้น 
 ของบริษัทจะเกิดผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้น    โดยผู้ ถือหุ้นจะมีสดัส่วนการถือหุ้นลดลง 
 ประมาณ ร้อยละ 3.85* เมื่อเทียบกบัสดัส่วนการถือหุ้นก่อนการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 

 

* ค านวณจากจ านวนหุ้นรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นี ้จ านวน 67,796,920 หุ้น หารด้วยผลบวกของ 
   (1) จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ณ วนัท่ี 7 ตลุาคม 2563 จ านวน 1,694,923,000 หุ้น 

   (2) จ านวนหุ้นรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นีจ้ านวน  67,796,920  หุ้น 
 

 Control Dilution      =  จ านวนหุ้นรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นี ้/ (จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวน 
     หุ้นรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นี)้ 
    =  67,796,920 / (1,694,923,000 + 67,796,920) 
        =  ประมาณร้อยละ  3.85 
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(ข)   ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)  
  ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนตามใบส าคญัแสดงสิทธิจนครบทัง้จ านวน จะเกิดผลกระทบ 
  ด้านราคาตลาดหุ้น (Price Dilution) ลดลงร้อยละ 2.87* บนสมมติฐานราคาตลาดที่ 12.20 บาทต่อหุ้น 

ซึ่งค านวณจากราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักย้อนหลังสิบวันท าการก่อนวนัประชุมคณะกรรมการ  
(วันที่ 7 ตลุาคม 2563) 

 

* ค านวณจากราคาตลาด 12.20 บาทต่อหุ้น ลบ ราคาตลาดหลังเสนอขาย 11.85 บาทต่อหุ้น  
 หารด้วย ราคาตลาด 12.20  บาทต่อหุ้น 
 

ราคาตลาดหลงัเสนอขาย =  (ราคาตลาด x จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว) + (ราคาใช้สิทธิ x จ านวนหุ้นรองรับใบส าคญัแสดง 
สิทธิที่ออกในครัง้นี)้ / (จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว + จ านวนหุ้นรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออก 
ในครัง้นี)้ 

   =  (12.20 x 1,694,923,000) + (3 x 67,796,920) / (1,694,923,000 + 67,796,920) 
   =  11.85 บาทต่อหุ้น 

 

Price Dilution =  ราคาตลาด - ราคาตลาดหลงัเสนอขาย / ราคาตลาด 
  =  (12.20 – 11.85) / 12.20 
  =  ประมาณร้อยละ 2.87  
 

(ค)   ด้านการลดลงของส่วนแบ่งก าไร (EPS Dilution)  
 ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนตามใบส าคญัแสดงสิทธิจนครบทัง้จ านวน  จะเกิดผลกระทบ 
 ต่อสดัส่วนการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้ นโดยผู้ ถือหุ้ นจะมีสัดส่วนการถือหุ้ นลดลงประมาณร้อยละ 3.39* เมื่อ 
 เทียบกบัสดัส่วนการถือหุ้นก่อนการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยค านวณจากสตูรดงัต่อไปนี ้
 

Earnings Per Share Dilution  
 =  (Earnings Per Share ก่อนจดัสรร* – Earnings Per Share หลงัจดัสรร**) / Earnings PerShare ก่อนจดัสรร 
 =  (1.18 – 1.14) /1.18 
 =  ร้อยละ 3.39 
 

*  โดย Earnings Per Share ก่อนจดัสรร = ก าไรสทุธิ*** / จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว 
                                                             = 2,003,603,189.00/ 1,694,923,000 
                                                                  = 1.18 
** Earnings Per Share หลงัจดัสรร  = ก าไรสทุธิ*** / (จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นรองรับ    

          ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นี)้  
    = 2,003,603,189.00/ (1,694,923,000 + 67,796,920) 
                                                       = 1.14 
***ก าไรสทุธิ 4 ไตรมาสล่าสดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า 5 จาก 24 

1.2 กำรใช้สิทธิและเงื่อนไขกำรใช้สิทธิ  
1.2.1  วนัก าหนดการใช้สิทธิ (Exercise Date)  
   ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิได้ทุกวันที่ 15  ของเดือนมกราคม 
  กุมภาพันธ์, มีนาคม, เมษายน, พฤษภาคม, มิถุนายน, กรกฎาคม, สิงหาคม, กันยายน, ตุลาคม 
  พฤศจิกายน และธันวาคมของทุกปี ตลอดอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ ("วันใช้สิทธิ") ในกรณีที่วนัใช้ 
  สิทธิตรงกบัวนัหยดุท าการของบริษัทให้เล่ือนก าหนดการใช้สิทธิดงักล่าวเป็นวนัท าการถดัไป  ทัง้นี ้วนัใช้ 
   สิทธิครัง้แรกจะตรงกบัวนัท่ี 15 มกราคม 2564 และวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้ายจะตรงกบัวนัท่ีใบส าคญัแสดง 
   สิทธิมีอายคุรบ  2  ปี 11 เดือน 24 วนั   ซึง่ตรงกบัวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2566 (“วันใช้สิทธคิรัง้สุดท้ำย”)  
   และในกรณีที่วนัใช้สิทธิครัง้ สุดท้ายตรงกับวันหยุดท าการของบริษัทให้เล่ือนวันใช้สิทธิครัง้สุดท้าย  
  ดงักล่าวเป็นวนัท าการถดัไป  
 

1.2.2  การใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท  
 ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่ตนถืออยู่ทัง้หมด 

  หรือบางส่วนก็ได้ส าหรับใบส าคญัแสดงสิทธิที่เหลือและไม่ได้ใช้สิทธิภายในวันก าหนดการใช้สิทธิครัง้  
  สดุท้าย บริษัทจะถือว่าผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว  
  และให้ถือว่าใบส าคญัแสดงสิทธินัน้ๆ สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ  

 

1.2.3  ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ  
 ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจ านงใน  
 การใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันท าการ 
 ก่อนวนัใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ("ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ") ยกเว้นการใช้สิทธิครัง้ 
 สดุท้ายก าหนดให้มีระยะเวลาการแจ้งความจ านง ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา  
 15 วนัก่อนวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ("ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิครัง้สุดท้ำย")  
 

บริษัทจะไม่มีการปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิ ยกเว้นในกรณีการใช้สิทธิครัง้  
สดุท้ายจะมีการปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ 21 วนัก่อนวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้าย และ
ตลาดหลกัทรัพย์จะท าการขึน้เคร่ืองหมาย SP (ห้ามการซือ้ขาย) ล่วงหน้า 2 วนัท าการก่อนวนัปิดสมดุ
ทะเบียน (ในกรณีที่วนัปิดสมดุทะเบียนพักการโอนสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิตรงกับวนัหยุดท าการของ
ตลาดหลกัทรัพย์ให้เล่ือนวนัปิดสมดุทะเบียน เป็นวนัท าการก่อนหน้า)  

 

การแจ้งข่าวเก่ียวกบัการใช้สิทธิ  อตัราการใช้สิทธิ  ราคาการใช้สิทธิ  ระยะเวลาในการใช้สิทธิ  ระยะเวลา 
การแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ บคุคลที่บริษัทจะแต่งตัง้ให้เป็นตวัแทนของบริษัทในการรับแจ้งความ 
จ านงในการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ (“ตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ”) (ถ้ามี) , ฯลฯ  
บริษัทจะแจ้งรายละเอียดดงักล่าว  5 วนัท าการก่อนระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิในแต่
ละครัง้ โดยผ่านระบบเผยแพร่ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์ และให้ถือว่าผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สิทธิได้รับทราบแล้ว ส าหรับวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้าย บริษัทจะส่งรายละเอียดดงักล่าวให้กับผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสิทธิตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนครัง้
สดุท้ายทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
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 1.2.4  ผู้ทรงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิ  
(ก)  ผู้ทรงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิกรณีทัว่ไป 

สิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิจะตกแก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นเจ้าของใบส าคญัแสดง  
สิทธิจ านวนดงักล่าวในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิในขณะนัน้ๆ หรือในวนัแรกของการ
ปิดสมดุทะเบียน  ในกรณีที่มีการปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ  เว้นแต่จะได้มี
การโอนใบส าคญัแสดงสิทธิซึง่สามารถใช้ยนักบับริษัทได้ตามข้อ 8.1(ก) เกิดขึน้แล้ว ในวนัปิดสมดุ
ทะเบียนที่เก่ียวข้องข้างต้น ซึง่สิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิจะตกแก่ผู้ รับโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ  

 

(ข)  ผู้ทรงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิกรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิแทน  
สิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิจะตกแก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิได้รับ
แจ้งเป็นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่า เป็นผู้ ทรงสิทธิในใบส าคัญแสดงสิทธิจ านวน
ดงักล่าวที่ลงทะเบียนในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์
ในขณะนัน้ๆ หรือในวนัแรกของการปิดสมดุทะเบียน ในกรณีที่มีการปิดสมดุทะเบียนพกัการโอน
ใบส าคญัแสดงสิทธิ  

 

1.2.5  นายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิ  
  บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  
  เลขที่ 93  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพฯ 10400  
  โทรศพัท์ : +662 009 9000   โทรสาร : +662 009 9991  
  E-mail : SETContactCenter@set.or.th  
 Websie : http://www.set.or.th/tsd 

 

  นายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิ จะรับผิดชอบต่อการปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ  ซึ่งใน 
 สมดุทะเบียนจะต้องประกอบด้วย ชื่อเต็ม สญัชาติและที่อยู่ของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ และรายละเอียด 
 อื่นๆ ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ จะก าหนด ในกรณีข้อมูลไม่ตรงกัน จะถือว่าข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุด 
 ทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นข้อมลูที่ถกูต้อง   ดงันัน้ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิมีหน้าที่ในการแจ้งขอ 
 เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบนัทึกสมดุทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิต่อ  
 นายทะเบียนโดยตรง และนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิจะเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลาดดงักล่าว 

 

บริษัทจะสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงนายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยจะแจ้งการเปล่ียนแปลง  
ดังกล่าวให้แก่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิทราบถึงการเปล่ียนแปลงดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ส่ือ
อิเล็กทรอนกิส์ของตลาดหลกัทรัพย์โดยเร็ว และแจ้งส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วนั 

 

1.2.6  สถานท่ีติดต่อในการใช้สิทธิ  
 ฝ่ายคดีและงานนิติบคุคล  บริษัท เอ็ม บี เค จ ากดั (มหาชน)  
  อาคารเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ ชัน้ 8 เลขที่ 444 ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  
  โทรศพัท์ 02-853-7834 , 02-853-7814  โทรสาร  02-853-7835 

 

ทัง้นี ้ ในกรณีที่บริษัทมีการเปล่ียนแปลงสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ  หรือบริษัทได้แต่งตัง้ตัวแทนรับแจ้ง 
ความจ านงในการใช้สิทธิ บริษัทจะแจ้งรายละเอียดให้กับผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบ 
เผยแพร่ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์ต่อไป และให้ถือว่าผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้รับทราบแล้ว  
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1.2.7  ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถติดต่อขอรับแบบแสดงความจ านงการใช้ 
 สิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ที่บริษัท ในระหว่างระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ ณ สถานท่ีติดต่อในการ 
 ใช้สิทธิ หรือตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิหรือสามารถดาวน์โหลดได้จากเวบไซต์ของบริษัท  
 www.mbkgroup.co.th  

 

ในกรณีที่ใบส าคญัแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหลกัทรัพย์ (Scripless) ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ต้องการใช้ 
สิทธิต้องแจ้งความจ านงและกรอกแบบค าขอเพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิออกจากระบบไร้ใบหลกัทรัพย์ 
หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด  
 

(ก) ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์ของตนอยู่โดยใบส าคัญแสดงสิทธิอยู่ใน  
บัญชี “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ ฝาก” ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่
ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจ านงและกรอกแบบค าขอเพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิออกจากระบบ
ไร้ใบหลักทรัพย์หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์ก าหนด โดยยื่นต่อ
บริษัทหลกัทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลกัทรัพย์ดงักล่าวจะ 
ด าเนินการแจ้งกับศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์เพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิจากบญัชี “บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะด าเนินการออกใบแทน
ใบส าคญัแสดงสิทธิ เพื่อใช้เป็นหลกัฐานประกอบการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท  

 

(ข) ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิไม่มีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์โดยใบส าคัญแสดงสิทธิอยู่กับศูนย์รับ  
ฝากหลักทรัพย์ใน “บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์” ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้ง
ความจ านงและกรอกแบบค าขอเพื่อขอถอนใบส าคัญแสดงสิทธิออกจากระบบไร้ใบหลักทรัพย์หรือ
เพื่อให้ออกใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด โดยยื่นต่อศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์
เพื่อขอถอนใบส าคัญแสดงสิทธิจาก “บัญชีบริษัทผู้ ออกหลักทรัพย์” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะ
ด าเนินการออกใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อใช้เป็นหลกัฐานประกอบการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน
ของบริษัท 

 

1.2.8  ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญจะต้องปฏิบตัิ 
 ตามเงื่อนไขการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ โดยด าเนินการและส่งต้นฉบบัเอกสาร (ทัง้นี ้บริษัทจะไม่รับ 
 การแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิทางไปรษณีย์) ดงัต่อไปนี ้ 
 

(1) ยื่นแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัที่ได้กรอกข้อความถกูต้องชดัเจน  และครบถ้วนแล้ว 
ทุกรายการ  พร้อมลงนาม ให้แก่บริษัทหรือตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ (แล้วแต่กรณี) 
ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ  

 

(2)  น าส่งใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ระบวุ่า ผู้ ถือนัน้มีสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิ  
  ตามจ านวนที่ระบุอยู่ในแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั ให้แก่บริษัทหรือตวัแทนรับแจ้ง  
  ความจ านงในการใช้สิทธิ (แล้วแต่กรณี)  
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(3)  หลกัฐานประกอบการใช้สิทธิ  
   I.  บคุคลสญัชาติไทย  

  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ส าเนาบัตรข้าราชการ/ส าเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่  
 หมดอายุ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  ในกรณีที่มีการเปล่ียนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งท าให้ชื่อ/ชื่อสกุล ไม่ 
 ตรงกบัใบส าคญัแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า  
 ใบแจ้งเปล่ียนชื่อ/ชื่อสกลุ เป็นต้น พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง  

II. บคุคลต่างด้าว  
  ส าเนาหนงัสือเดินทางหรือส าเนาใบต่างด้าว ท่ียงัไม่หมดอาย ุพร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง  

   III. นิติบคุคลในประเทศ  
        ส าเนาหนงัสือรับรองบริษัทท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัใช้สิทธิ พร้อม 

รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ พร้อมประทบัตราส าคญั (ถ้ามี) และ 
เอกสารหลกัฐานของผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อตาม (I) หรือข้อ (II) พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง  

IV. นิติบคุคลต่างประเทศ  
  ส าเนาหนังสือส าคัญการจัดตัง้บริษัทและ/หรือหนังสือรับรอง ซึ่งต้องมีรายการแสดงรายชื่อผู้มี  
 อ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลนัน้ อ านาจในการลงนาม และที่ตัง้ของบริษัท ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน 
  ก่อนวนัใช้สิทธิ   ซึง่รับรองโดย Notary Public  พร้อมรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของ 
  นิติบุคคลนัน้และประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)  และเอกสารหลักฐานของผู้มีอ านาจ
 ลงลายมือชื่อตาม (I) หรือ (II) พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง  

 

หากผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้น   บริษัท
และ/หรือตวัแทน รับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นัน้ๆ   อย่างไรก็ตามบริษัทและ/หรือตวัแทนรับ  
แจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ  สามารถใช้ดลุยพินิจในการพิจารณาให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิใช้
สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิได้ตามความเหมาะสม 

 

(4) ช าระเงินตามจ านวนในการใช้สิทธิตามที่ระบใุนแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั ภายใน 
  ระยะเวลาที่ก าหนด โดยไม่เกินวันใช้สิทธิ แก่บริษัทหรือตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ  
  (แล้วแต่กรณี) โดยวิธีใดวิธีหน่ึง ดงันี ้ 

I. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ชื่อบัญชี " บริษัท เอ็ม บี เค จ ากัด (มหาชน) เพื่อการจองซือ้หุ้นตาม 
   ใบส าคญัแสดงสิทธิ " ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) สาขามาบญุครองเซ็นเตอร์ บญัชีเงิน 
  ฝากออมทรัพย์  เลขที่ 043-7-39145-1  โดยแนบหลักฐานการโอนเงินภายในวนัใช้สิทธิแต่ละครัง้  
II.  ช าระโดยเช็ค แคชเชียร์เช ็ค  ดร๊าฟท์ หรือค าสัง่จ ่ายเง ินธนาคาร ที ่สามารถเรียกเก็บได้ใน 
     กรุงเทพมหานคร  โดยลงวนัที่จองซือ้และต้องส่งมอบถึงบริษัทหรือตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการ 
   ใช้สิทธิ (แล้วแต่กรณี)  ภายใน 11.00 น. ของวนัท าการ 2  วนัก่อนวนัใช้สิทธิแต่ละครัง้  โดยขีดคร่อม 
   สัง่จ่าย “บริษัท เอ็ม บี เค จ ากดั (มหาชน) เพื่อการจองซือ้หุ้นตามใบส าคญัแสดงสิทธิ” หรือช าระโดย 
   วิธีการอื่นใดตามแต่ที่บริษัทและ/หรือตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิจะเป็นผู้ก าหนดและ  
   แจ้งให้ทราบต่อไป  
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ทัง้นี ้ การใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักล่าวจะสมบรูณ์ต่อเมื่อบริษัทและ/หรือตวัแทนรับแจ้งความจ านงใน 
การใช้สิทธิ เรียกเก็บเงินจ านวนดงักล่าวได้แล้วเท่านัน้ หากบริษัทและ/หรือตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการ 
ใช้สิทธิไม่สามารถเรียกเก็บเงินไม่ว่าในกรณีใดๆ ที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของบริษัทและ/หรือตวัแทนรับแจ้ง 
ความจ านงในการใช้สิทธิ บริษัทจะถือว่าผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั 
เพิ่มทุนในครัง้นัน้ๆ    โดยบริษัทและ/หรือตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ จะจดัส่งใบส าคญัแสดง  
สิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิพร้อมกับเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ที่เรียกเก็บเงินไม่ได้คืนให้แก่ 
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิภายใน 14 วนันบัจากวนัก าหนดการใช้สิทธิในครัง้นัน้ๆ  

 

 ทัง้นี ้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ใหม่ในวันก าหนดการใช้  
 สิทธิในครัง้ต่อๆ ไป เว้นแต่การใช้สิทธิครัง้นัน้ จะเป็นการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย บริษัทจะถือว่าใบส าคญัแสดง  
 สิทธินัน้ๆ สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทและตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ จะไม่ 
 รับผิดชอบต่อดอกเบีย้และ/หรือค่าเสียหายอื่นใดไม่ว่าในกรณีใดๆ  

 

หมายเหตุ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัจะเป็นผู้ รับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงภาษี 
และ/หรืออากรแสตมป์ทัง้หมด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร หรือข้อบังคับ หรือกฎหมายอื่นที่
เก่ียวข้อง หรือบงัคบัใช้ในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ (ถ้ามี)  

 

1.2.9 จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัจะต้องเป็นจ านวนเต็มเท่านัน้ โดยอตัราการ 
 ใช้สิทธิเท่ากบัใบส าคญัแสดงสิทธิหน่ึงหน่วยต่อหน่ึงหุ้นสามญั เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิ  

 

1.2.10 จ านวนหุ้นสามญัที่จะออกเมื่อมีการใช้สิทธิ จะค านวณโดยการน าจ านวนเงินในการใช้สิทธิซึง่ผู้ ถือใบส าคญั 
 แสดงสิทธิได้ช าระตามที่กล่าวข้างต้น  หารด้วยราคาการใช้สิทธิในขณะท่ีมกีารใช้สิทธินัน้  โดยบริษัทจะออก 
 หุ้นสามญัเป็นจ านวนเต็มไม่เกินจ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิคูณด้วยอตัราการใช้สิทธิ  หากมีการ 
 ปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออตัราการใช้สิทธิแล้ว ท าให้มีเศษเหลืออยู่จากการค านวณดงักล่าว บริษัทจะ 
 ไม่น าเศษดงักล่าวมาคิดค านวณ โดยจะตดัเศษของหุ้นทิง้ และจะช าระเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดงักล่าว  
 คืนให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ภายใน 14 วนั นบัจากวนัใช้สิทธิในแต่ละครัง้โดยไม่มีดอกเบีย้ ทัง้นี ้ตาม 
 วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดโดยบริษัทและ/หรือตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ 
 

อย่างไรก็ดีไม่ว่ากรณีใดๆ หากได้มีการส่งมอบเช็คคืนเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือเงินที่ได้รับไว้โดยไม่มี  
การใช้สิทธิหรือไม่สามารถใช้สิทธิได้โดยได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบแจ้งความ  
จ านงในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้วให้ถือว่าผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิได้รับเงินคืนแล้วโดยชอบและผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป 

 

1.2.11 หากบริษัทและ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิได้รับเอกสารแจ้งความจ านงการใช้สิทธิไม่  
 ครบถ้วนหรือไม่ถกูต้องหรือตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิกรอกลงในใบแจ้งความจ านง 
 การใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุนัน้ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกูต้องหรือติดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) ไม่ครบถ้วนถกูต้อง 
 ตามบทบญัญัติแห่งประมวลรัษฎากรข้อบงัคบัหรือกฎหมายต่างๆ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะต้องแก้ไขให้ 
 ถูกต้องภายในระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิหากผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิไม่แก้ไขให้ถูกต้อง  
 ภายในระยะเวลาดังกล่าวบริษัทจะถือว่าผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซือ้หุ้น 
 สามัญเพ่ิมทุนในครัง้นั้นๆโดยบริษัทและ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิจะจัดส่งใบส าคญั 
 แสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิและเงินท่ีได้รับไว้คืนให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวโดยไม่ 
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 มีดอกเบีย้ภายใน 14 วนันบัจากวนัก าหนดการใช้สิทธิในครัง้นัน้ๆ ทัง้นี ้ตามวิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดโดย 
 บริษัทและ/หรือตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิอย่างไรก็ตาม  ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถแจ้ง 
 ความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนได้ใหม่ในวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้ต่อๆไป  เว้นแต่การใช้สิทธิ 
 ครัง้นัน้เป็นการใช้สิทธิครัง้สุดท้าย  ให้ถือว่าใบส าคญัแสดงสิทธินัน้ๆสิน้สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิโดย 
 บริษัทและตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิจะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบีย้และ/หรือค่าเสียหายอื่นใดๆ 
 ไม่ว่าในกรณีใด ๆ 
 

1.2.12 ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิช าระจ านวนเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน  หรือมีการช าระเงินเกินจ านวน 
 ในการใช้สิทธิบริษัทและ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ   มีสิทธิที่จะด าเนินการประการใด 
 ประการหนึ่งต่อไปนีต้ามที่บริษัทและ/หรือตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิจะเห็นสมควร 

 

 (ก) ถือว่าการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิมีจ านวนเท่ากบั  (1) จ านวนหุ้นสามญัที่พึงจะได้รับตามสิทธิหรือ  
  (2) จ านวนหุ้นสามัญที่พึงได้รับตามจ านวนเงินในการใช้สิทธิซึ่งบริษัทและ/หรือตัวแทนรับแจ้งความ  
  จ านงในการใช้สิทธิได้รับช าระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิในขณะนัน้แล้วแต่จ านวน 
  ใดจะน้อยกว่าหรือ 

 

(ค) ให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิช าระเงินเพิ่มเติมตามจ านวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลา 
  การแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ   หากบริษัทและ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้ 
  สิทธิไม่ได้รับเงินครบตามจ านวนการใช้สิทธิภายในระยะเวลาดงักล่าว  ให้ถือว่าผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ 
 แสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนในครัง้นัน้ๆ เฉพาะส่วนที่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ 
 ช าระจ านวนเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน        ทัง้นี ้ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจ านง 
 การใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ใหม่ในวันก าหนดการใช้สิทธิครัง้ต่อๆไป    เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิ 
 ครัง้สดุท้ายให้ถือว่าใบส าคญัแสดงสิทธินัน้ๆ สิน้สภาพลง โดยไม่มีการใช้สิทธิโดยบริษัทและตวัแทนรับ 
 แจ้งความจ านงในการใช้สิทธิจะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบีย้และ/หรือค่าเสียหายอื่นใดไม่ว่าในกรณีใดๆ 

  

  ในกรณีตามข้อ (ก) หรือ (ข) หากมีกรณีต้องส่งเงินคืนให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิบริษัท และ/หรือ 
  ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิจะส่งเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือเงินที่ได้รับไว้คืนให้แก่ผู้ ถือ  
  ใบส าคญัแสดงสิทธิโดยไม่มีดอกเบีย้ภายใน 14 วนันบัจากวนัก าหนดการใช้สิทธิในครัง้นัน้ๆ ตามวิธีการ 
  และเงื่อนไขที่ก าหนด  โดยบริษัทและ/หรือตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ 
 

 อย่างไรก็ดีไม่ว่ากรณีใดๆหากได้มีการส่งมอบเช็คคืนเงินท่ีเหลือจากการใช้สิทธิหรือเงนิท่ีได้รับไว้โดยไมม่ี 
การใช้สิทธิหรือไม่สามารถใช้สิทธิโดยได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบแจ้งความ  
จ านงในการใช้สิทธิโดยถกูต้องแล้วให้ถือว่าผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้รับเงินคืนแล้วโดยชอบและผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป 

 

1.2.13   ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นจ านวนหน่วยมากกว่าจ านวนหน่วยที ่
 ประสงค์จะใช้สิทธิศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่งใบส าคญัแสดงสิทธิที่มีจ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดง  
 สิทธิส่วนที่เหลือคืนให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้ใช้สิทธินัน้ๆ โดยยกเลิก 
 ใบส าคญัแสดงสิทธิฉบบัเก่ายกเว้นในการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายจะไม่มีการออกใบส าคญัแสดงสิทธิใดๆ อีก 

 
 
 



หน้า 11 จาก 24 

1.2.14   เมื่อผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ปฏิบตัิตามเงื่อนไขการแจ้งความจ านงการ 
 ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั กล่าวคือ ได้ส่งมอบต้นฉบบัใบส าคญัแสดงสิทธิแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้น 
 สามญัและช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ ถือใบส าคญัแสดง 
 สิทธิจะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนงัสือจากบริษัท 
 

1.2.15   เมื่อพ้นก าหนดวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้ายแล้ว  แต่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิยงัมิได้ปฏิบตัิตามเงื่อนไขของการ 
 ใช้สิทธิที่ก าหนดไว้อย่างครบถ้วนให้ถือว่าใบส าคญัแสดงสิทธินัน้ๆ สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ  และ 
 ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะใช้สิทธิไม่ได้อีกเมื่อพ้นก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย  และไม่มีสิทธิเรียกร้อง 
 ใดๆ จากบริษัท 
 

1.2.16  บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทนุช าระแล้วของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจ านวนหุ้นสามญั 
 ที่ออกใหม่ส าหรับการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ภายใน 14 วนั นบัจากวนัใช้สิทธิในแต่ละครัง้   นอกจากนีบ้ริษัท 

 จะด าเนินการให้นายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธินัน้เข้า  
เป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจ านวนหุ้นสามัญที่ค านวณได้จากการใช้
สิทธิในครัง้นัน้  ทัง้นี ้บริษัทจะด าเนินการยื่นค าขอให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิ
ตามใบส าคัญแสดงสิทธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนเข้าซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 30 วนันบัแต่วนั
ก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้  

 

1.2.17  ในกรณีที่หุ้นสามญัที่ส ารองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิมีไม่เพียงพอ    บริษัทจะด าเนินการชดใช้ค่าเสียหายที่ 

 เกิดขึน้ให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้     อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าเสียหาย 

 ให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ (ทัง้บคุคลธรรมดาและนิติบคุคล) ซึง่มีสญัชาติต่างด้าว ที่ไม่สามารถใช้สิทธิ 

 ได้เนื่องจากการถกูจ ากดัสิทธิตามสดัส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวที่ระบใุนข้อบงัคบัของบริษัท  ซึง่ข้อบงัคบั 

 ของบริษัทก าหนดว่า สัดส่วนการถือหุ้ นของคนต่างด้าวจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ  40 ของจ านวนหุ้น 

ที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัทถึงแม้ว่าจะมีหุ้นสามญัเพียงพอก็ตาม  
 

1.2.18  ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบคุคลที่คณะกรรมการบริษัท  หรือกรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัท 
  มอบหมาย เป็นผู้มีอ านาจในการก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบส าคญัแสดง  
  สิทธิโดยรวมถึงการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ การก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร  
 ใบส าคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เ ก่ียวข้อง รวมทัง้  
ด าเนินการต่างๆ อนัจ าเป็น และสมควรอนัเก่ียวเนื่องกับใบส าคญัแสดงสิทธิและการออกและเสนอขาย 
 ใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้ซึง่รวมถึงการน าใบส าคญัแสดงสิทธิและหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิตาม  
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ดงักล่าว เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ตลอดจนด าเนินการขออนญุาตต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  

 

2.  กำรชดใช้ค่ำเสียหำยในกรณีที่บริษัทไม่สำมำรถจัดให้มีหุ้นสำมัญเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ  
   บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่แสดงความจ านงการใช้สิทธิในวันก าหนดการใช้  
 สิทธิแต่ละครัง้ และปฏิบตัิถกูต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ และบริษัทไม่สามารถจดัให้มีหุ้นสามญัเพื่อรองรับ 
  การใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิได้อย่างครบถ้วน ยกเว้นกรณีตามที่ระบไุว้ในข้อจ ากดัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ 
  และข้อจ ากดัการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิตามข้อ 9 โดยค่าเสียหายที่บริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดง 
  สิทธิข้างต้น สามารถค านวณได้ดงันี ้ 
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ค่ำเสียหำยต่อใบส ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย = B x (MP - EP)  
   
โดยที ่ B   คือ  จ านวนหุ้นสามญัที่ไม่สามารถจดัให้มีและ/หรือเพิ่มขึน้ได้ตามอตัราการใช้สิทธิที่เปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้ต่อ  
   1 หน่วย  
 MP คือ  ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท เท่ากับ มลูค่าการซือ้ขายหุ้นสามญัของบริษัททัง้หมด หาร 
   ด้วยจ านวนหุ้นสามญัของบริษัทที่มีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์ระหว่างระยะเวลา 15 วนัท า 
   การติดต่อกนัก่อนวนัใช้สิทธิในแต่ละครัง้ 
 EP  คือ  ราคาการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ  หรือราคาการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที ่ได้ 
   เปล่ียนแปลงแล้ว  

 

  ในกรณีที่ไม่สามารถหา “รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท” เนื่องจากหุ้นสามญัของบริษัทไม่มี 
 การซือ้ขายระหว่างวนัท่ีใช้ค านวณ บริษัทจะด าเนินการก าหนดราคายตุิธรรมเพื่อใช้ในการค านวณแทน  
 

 การชดใช้ค่าเสียหาย บริษัทจะช าระให้เป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะ และจะจดัส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ภายใน 30 วนั นบัจากวนัใช้สิทธิในแต่ละครัง้ โดยไม่มีดอกเบีย้  
 

 อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติต่างด้าวใช้สิทธิแปลงสภาพใบส าคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้น  
สามญัแต่ไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากอตัราส่วนการถือหุ้นของชาวต่างด้าวในขณะนัน้เกินกว่าจ านวนท่ีระบไุว้
ในข้อบงัคบับริษัท  ในกรณีเช่นนี ้บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าเสียหายหรือด าเนินการอื่นใดให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิชาว
ต่างด้าวดงักล่าวและผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิชาวต่างด้าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย และ/หรือเรียกร้องให้บริษัท
ชดใช้ใดๆ ทัง้สิน้   อย่างไรก็ดี ใบส าคญัแสดงสิทธิยงัมีผลใช้ต่อไปจนถึงวนัสิน้สดุการใช้สิทธิ หาก ณ วนัใช้สิทธิครัง้
สดุท้ายผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิชาวต่างด้าวยงัไม่สามารถใช้สิทธิได้  เนื่องจากอตัราส่วนการถือหุ้นของชาวต่างด้าว
ในขณะนัน้เกินกว่าจ านวนที่ระบุไว้ในข้อบงัคบับริษัท ให้ถือว่าใบส าคัญแสดงสิทธินัน้ๆ สิน้สภาพลง โดยไม่มีการใช้
สิทธิ โดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่มีสญัชาติต่างด้าวดงักล่าว ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ต่อบริษัท และบริษัท
จะไม่ด าเนินการชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้ทัง้สิน้  

 

3.  เงื่อนไขกำรปรับสิทธิใบส ำคัญแสดงสิทธิ  
   บริษัทจะด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน ตลอดอายุ  
 ของใบส าคัญแสดงสิทธิ   เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี ้เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือ
 ใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม  
 

  3.1 เมื่อบริษัทเปล่ียนแปลงมลูค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัท อนัเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้น 
ซึง่การเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีนบัตัง้แต่วนัท่ีมลูค่าที่ตราไว้มีผลบงัคับใช้
ตามที่ประกาศผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูส่ืออิเล็กทรอนกิส์ของตลาดหลกัทรัพย์  
 

 3.1.1  ราคาการใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้ 
   Price 1 = Price 0 x Par 1  

       Par 0  
 

 3.1.2  อตัราการใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้ 
Ratio 1 = Ratio 0 x Par 0  

     Par 1  
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โดยที ่  Price 1  คือ  ราคาการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง  
Price 0 คือ  ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง  
Ratio 1  คือ  อตัราการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
Ratio 0 คือ  อตัราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง  
Par 1  คือ  มลูค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามญัหลงัการเปล่ียนแปลง  
Par 0  คือ  มลูค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามญัก่อนการเปล่ียนแปลง  
 

 3.2  เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามญัให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทัว่ไป และ/หรือบคุคลในวงจ ากดั ใน 
ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ค านวณได้ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” การ
เปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามญัจะไม่ได้รับสิทธิใน
การจองซือ้หุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XR)    ส าหรับกรณีที่เป็นการเสนอขาย
ให้ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัออกใหม่แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือบุคคลในวงจ ากดั 
ตามแต่กรณี  
 

 ในกรณีที่ไม่สามารถหา “รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท” เนื่องจากหุ้นสามญัของบริษัทไม่ 
 มีการซือ้ขายระหว่างวนัท่ีใช้ค านวณ บริษัทจะด าเนินการก าหนดราคายตุิธรรมเพื่อใช้ในการค านวณแทน  
 

  อนึ่ง ในกรณีที่เมื่อมีการเสนอขายหุ้นสามญัพร้อมกันมากกว่า 1 ราคาการเสนอขาย ในเงื่อนไขที่จะต้อง 
จองซือ้ด้วยกัน ให้น าราคาเสนอขายทุกราคา และจ านวนหุ้นที่ออกใหม่ทัง้หมดมาค านวณราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้น 
สามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายพร้อมกันดังกล่าวไม่อยู่ภายในเงื่อนไขที่จะต้องจองซือ้ด้วยกัน ให้น า
จ านวนหุ้นและราคาเสนอขายที่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท” มาค านวณการ
เปล่ียนแปลงเท่านัน้  
 

 “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” เท่ากับ มูลค่าการซือ้ขายหุ้นสามญัของบริษัททัง้หมดหาร  
 ด้วยจ านวนหุ้นสามญัของบริษัทที่มีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์ในระหว่างระยะเวลา 15 วนัท าการ  
 (วนัท่ีเปิดท าการซือ้ขายของตลาดหลกัทรัพย์) ติดต่อกนัก่อนวนัท่ีใช้ในการค านวณ 
 

 “ราคาสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัที่ออกใหม่” ค านวณได้จากจ านวนเงินทัง้สิน้ท่ีบริษัทจะได้รับจากการเสนอ 
 ขายหุ้นสามญั หกัด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการออกหลกัทรัพย์นัน้ (ถ้ามี) หารด้วยจ านวนหุ้นสามญัที่ออก  
 ใหม่ทัง้หมด  
 

 “วนัท่ีใช้ในการค านวณ” คือ วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามญัจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วนั 
 แรกที่ตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XR) ส าหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้กับผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ  
 วนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัออกใหม่แก่ประชาชนทัว่ไปและ/หรือบคุคลในวงจ ากดั (แล้วแต่กรณี)  
 

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

         MP x (A + B)  
 

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

        (A x MP) + BX  
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โดยที่  Price 1  คือ  ราคาการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง  
Price 0  คือ  ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
Ratio 1  คือ  อตัราการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง  
Ratio 0  คือ  อตัราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง  
MP  คือ  ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท  
A   คือ  จ านวนหุ้นสามญัที่ได้เรียกช าระเต็มมลูค่าแล้ว ณ วนัก่อนปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพื่อการ 
    จองซือ้หุ้นสามัญที่ออกใหม่ ส าหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้กับผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วัน

 ก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้ นสามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไปและ/หรือบุคคลใน  
 วงจ ากดั (แล้วแต่กรณี)  

B   คือ  จ านวนหุ้ นสามัญที่ออกใหม่จากการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมและ/หรือเสนอขายต่อ  
 ประชาชนทัว่ไปและ/หรือบคุคลในวงจ ากดั (แล้วแต่กรณี)  

BX   คือ  จ านวนเงินท่ีจะได้รับทัง้สิน้หลงัหกัคา่ใช้จา่ย (ถ้ามี) ของหุ้นสามญัที่ออกนัน้ ทัง้การเสนอขาย 
    ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม และ/หรือเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปและ/หรือบุคคลในวงจ ากัด  

  (แล้วแต่กรณี)  
 

  3.3  เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป 
และ/หรือบคุคลในวงจ ากดั โดยที่หลกัทรัพย์นัน้มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสามญัได้หรือให้สิทธิในการจอง
ซือ้หุ้นสามญั (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั) โดยที่ราคาสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสามญั
ที่จะออกใหม่ เพื่อรองรับสิทธิดงักล่าว ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท”  

 

   การเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามญัจะ
ไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้หลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ข้างต้น (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XR) ส าหรับ
กรณีที่เป็นการเสนอขายให้กับผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ข้างต้น แก่
ประชาชนทัว่ไปและ/หรือบคุคลในวงจ ากดั (แล้วแต่กรณี)  

 

“ราคาสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” ค านวณได้จากจ านวนเงินที่บริษัทจะได้รับ
จากการขายหลกัทรัพย์ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญั 
หกัด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการออกหลกัทรัพย์นัน้ (ถ้ามี)    รวมกับเงินที่จะได้รับจากการแปลง
สภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญั หรือใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญันัน้    หารด้วยจ านวนหุ้นสามญัทัง้สิน้ที่ต้องออก
ใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธินัน้  
 

  “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท” หมายถึง มลูค่าการซือ้ขายหุ้นสามญัของบริษทัทัง้หมด  หาร 
  ด้วยจ านวนหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลักทรัพย์ในระหว่างระยะเวลา 15  
  วนัท าการ (วนัท่ีเปิดท าการซือ้ขายของตลาดหลกัทรัพย์) ติดต่อกนัก่อนวนัท่ีใช้ในการค านวณ  
 

  “วันที่ใช้ในการค านวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ ซือ้หุ้นสามญัจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้หลกัทรัพย์ออก 
  ใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญักรณีที่เป็นการ  
  เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Issues) และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ  
  ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามัญส าหรับกรณีที่เป็นการ  
  เสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/ หรือกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (แล้วแต่กรณี) 
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3.3.1 ราคาการใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้ 
Price 1 = Price 0 x [(A x MP) + BX] 

MP x (A + B)  
 

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

   (A x MP) + BX  
 

โดยที่  Price 1  คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง  
Price 0  คือ  ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง  
Ratio 1  คือ  อตัราการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง  
Ratio 0  คือ  อตัราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง  
MP  คือ  ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท  
A   คือ  จ านวนหุ้นสามญัที่ได้เรียกช าระเต็มมลูค่าแล้ว ณ วนัก่อนปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพื่อการ 
    จองซือ้หลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิซือ้  

 หุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือวนัก่อนวนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ 
    ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญได้แก่ประชาชน 

 ทัว่ไป และ/หรือบคุคลในวงจ ากดั (แล้วแต่กรณี)  
B   คือ  จ านวนหุ้นสามญัที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลกัทรัพย์ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลง 

   สภาพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการจองซือ้หุ้ นสามัญตามที่เสนอขายให้แก่  
ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป และ/หรือบคุคลในวงจ ากดั (แล้วแต่กรณี)  

BX  คือ  จ านวนเงินที่จะได้รับทัง้สิน้หลงัหกัค่าใช้จ่ายจากการออกหลกัทรัพย์ใดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลง
สภาพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสามญัได้   หรือให้สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัส าหรับการเสนอขาย
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายประชาชนทัว่ไป และ/หรือบคุคลในวงจ ากดั รวมกบัเงิน
ที่จะได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามญั หรือใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั  

 

 3.4 เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท การเปล่ียนแปลง
ราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตัง้แต่วันแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล 
(วันแรกที่ตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XD)  

 

3.4.1 ราคาการใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้ 
Price 1 = Price 0 x A  

                 A+B 
 

3.4.2 อตัราการใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้ 
Ratio 1 = Ratio 0 x [A + B]  

A  
 

โดยที่  Price 1  คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง  
Price 0  คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง  
Ratio 1  คือ อตัราการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง  
Ratio 0  คือ อตัราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง  
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A  คือ จ านวนหุ้นสามญัที่ได้เรียกช าระเต็มมลูค่าแล้ว ณ วนัก่อนปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพื่อสิทธิใน
การรับหุ้นปันผล  

B  คือ จ านวนหุ้นสามญัที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามญัปันผล  
 

 3.5  เมื่อมีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท  
ส าหรับการด าเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ไม่ว่าจะจ่ายจากผลการด าเนินงานหรือก าไรสะสม การ
เปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิ จะมีผลบงัคบัใช้ทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามญัไม่มีสิทธิในการ
รับเงินปันผลนัน้ (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XD)  

 

  ทัง้นี ้การค านวณอตัราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กบัผู้ ถือหุ้นให้ค านวณโดยน าเงินปันผลที่จ่ายออก 
จริงจากผลการด าเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีในแต่ละปีดงักล่าว รวมทัง้เงินปันผลระหว่างกาล หารด้วยก าไรสทุธิ
หลงัหกัภาษีเงินได้ของผลการด าเนินงานของรอบระยะเวลาบญัชีนัน้  

 

   ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลจากก าไรสทุธิ และ/หรือก าไรสะสมตามงบการเงินรวมของบริษัทของแต่ละรอบ
ระยะเวลาบัญชีนัน้ จะไม่ค านึงว่าเวลาที่มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวออกจริง จะเกิดขึน้ในหรือภายหลังสิน้รอบ
ระยะเวลาบญัชีนัน้ๆ  

 

 3.5.1 ราคาการใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้ 
Price 1 = Price 0 x [MP - (D - R)]  

          MP  
 

 3.5.2 อตัราการใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้ 
Ratio 1 = Ratio 0 x MP  

         MP - (D - R)  
 

โดยที่  Price 1  คือ  ราคาการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง  
Price 0  คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง  
Ratio 1  คือ  อตัราการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง  
Ratio 0  คือ  อตัราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
MP  คือ  ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท  
D  คือ  เงินปันผลต่อหุ้นท่ีจ่ายจริงแก่ผู้ ถือหุ้น  
R  คือ เงินปันผลต่อหุ้นท่ีค านวณจากอตัราร้อยละ 90 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินรวมของ 
    บริษัท ส าหรับการด าเนินงานในระยะเวลาบญัชีใดๆ หารด้วยจ านวนหุ้นทัง้หมดที่มีสิทธิ 
    ได้รับเงินปันผล  
 

“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท” หมายถึง มลูค่าการซือ้ขายหุ้นสามญัของบริษัททัง้หมด หารด้วยจ านวน
หุ้นสามญัของบริษัทท่ีมีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์ในระหว่างระยะเวลา 15 วนัท าการ (วนัท่ีเปิดท าการซือ้
ขายของตลาดหลกัทรัพย์) ติดต่อกนัก่อนวนัท่ีใช้ในการค านวณ 

 

“วนัท่ีใช้ในการค านวณ” หมายถึง วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามญัจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรัพย์ขึน้
เคร่ืองหมาย XD)  
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3.6  ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ ที่ท าให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมี        
การใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม   โดยที่เหตกุารณ์ใดๆ นัน้ไม่ได้ก าหนดอยู่ในข้อ 3.1 ถึงข้อ 3.5 ให้
บริษัทเป็นผู้มีดุลพินิจพิจารณา และถือเป็นที่สุด โดยผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะไม่โต้แย้ง หรือเรียกร้องใดๆ ทัง้สิน้ 
และจะแจ้งให้ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ ทราบภายใน  15  วนัหลงัจากวนัที่ผลการพิจารณาเป็นที่สุด  
ทัง้นี ้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิไม่อาจโต้แย้งคดัค้านหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้จากผลการพิจารณานัน้  

 

 3.7  การค านวณการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตาม ข้อ 3.1 ถึง ข้อ 3.6 เป็นอิสระต่อ 
กัน ส าหรับในกรณีที่เหตุการณ์ต่างๆ จะเกิดขึน้พร้อมกันให้ค านวณการเปล่ียนแปลงเรียงล าดบัดงันี ้คือ ข้อ 3.1, 3.5, 
3.4, 3.2, 3.3, 3.6 (ตามล าดับ) โดยในแต่ละล าดบัครัง้ที่ค านวณการเปล่ียนแปลงให้คงสภาพของอัตราการใช้สิทธิ
เป็นทศนิยม 3 ต าแหน่ง บริษัทจะด าเนินการแจ้งผลการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามข้อ 3.1 
ถึงข้อ 3.6 โดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการค านวณและเหตุผลที่ต้องมีการเปล่ียนแปลงดงักล่าวให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์โดยไม่ชักช้า ในวันที่หรือก่อนวันที่มี
เหตกุารณ์เกิดขึน้ หรือภายใน 9.00 น. ของวนัท่ีอตัราและราคาใช้สิทธิผลบงัคบัใช้  

 

  3.8  บริษัทจะไม่ขยายอายุใบส าคญัแสดงสิทธิและจะไม่แก้ไขเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้
สิทธิเว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ  
 

  3.9  บริษัทอาจท าการปรับราคาการใช้สิทธิควบคู่กบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอตัรา 
 การใช้สิทธิก็ได้ การค านวณการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรืออตัราการใช้สิทธิ จะไม่มีการเปล่ียนแปลงซึง่  
ท าให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สงูขึน้ และ/หรืออตัราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น และจะใช้ราคาการใช้สิทธิ 
ใหม่หลังการเปล่ียนแปลง (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง) คูณกับจ านวนหุ้นสามัญ (โดยจ านวนหุ้นสามัญค านวณได้จาก 
อัตราการใช้สิทธิใหม่ (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง) คูณกับจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่แสดงความจ านงการใช้สิทธิ เมื่อ
ค านวณได้จ านวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้) ส่วนในกรณีที่การเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิ
ดงักล่าวมีผลท าให้ราคาการใช้สิทธิใหม่มีราคาซึ่งต ่ากว่ามลูค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัท ให้ใช้มลูค่าที่ตราไว้
ของหุ้นสามญัของบริษัทเป็นราคาการใช้สิทธิใหม่ 

 

4.  สถำนภำพของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่ำงวันที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ  
 ใบส าคญัแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างการแสดงความจ านงในการใช้สิทธิและวนัก่อนวนัที่กระทรวงพาณิชย์จะรับ

จดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้ว อนัเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกับ  
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ถูกใช้สิทธิ และสถานภาพดังกล่าว จะสิน้สุดลงในวันที่กระทรวงพาณิชย์ได้รับจด
ทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้วอนัเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ  

 

ในกรณีที่บริษัทมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออตัราการใช้สิทธิในช่วงที่บริษัทยงัไม่ได้น าหุ้นสามญัเพิ่ม 
ทนุท่ีเกิดขึน้จากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ได้ 
ท าการใช้สิทธิแล้วจะได้รับการปรับสิทธิย้อนหลงั     โดยบริษัทจะด าเนินการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุใหม่เพิ่มเติมให้แก่ 
ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิโดยเร็วที่สุดตามจ านวนที่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิมีสิทธิจะได้รับ หากราคาการใช้สิทธิ 
และ/หรืออตัราการใช้สิทธิ (แล้วแต่กรณี) ที่ได้ปรับใหม่นัน้มีผลบงัคบัใช้ อย่างไรก็ตาม ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิอาจ
ได้รับหุ้นสามญัส่วนเพิ่มช้ากว่าหุ้นสามญัที่ได้รับก่อนหน้านีแ้ล้ว  ทัง้นี ้ไม่เกิน  45  วนันบัจากวนัท่ีมีการปรับสิทธิ  
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5.  สิทธิของหุ้นสำมัญใหม่ที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ  
สิทธิของหุ้นสามญัที่ออกตามการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นี ้จะมีสิทธิและสภาพเหมือนหุ้น 

 สามญัเดิมของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี ้ ซึง่รวมทัง้สิทธิในการรับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นใดที่บริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้น 
ทัง้นี ้ นบัแต่วนัที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้ว และนายทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้จดแจ้งชื่อ  
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นผู้ ถือหุ้นในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัท  หากบริษัทได้ประกาศวนัก าหนดให้สิทธิใน
เงินปันผล หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ ถือหุ้นก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้ว และนาย
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้จดแจ้งชื่อของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นผู้ ถือหุ้นในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัท  
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวจะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นนัน้  

 

6.  รำยละเอียดเกี่ยวกับหุ้นออกใหม่เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ  
 6.1  ลกัษณะส าคญัของหุ้น  

   จ านวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิ 67,796,920 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.00 ของ
จ านวนหุ้นท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท  มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
1.00  บาท ราคาการใช้สิทธิ  3.00  บาทต่อหุ้น  เว้นแต่จะมีการปรับราคาใช้สิทธิ ซึง่เป็นไปตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ  

 

6.2  ตลาดรองของหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิ  
   เนื่องจากหุ้นสามญัของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ดงันัน้ หุ้นสามญัที่ออกใหม่
เนื่องจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิจะสามารถเข้าท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ได้ภายหลงัจากที่บริษัท
ด าเนินการจดทะเบียนหุ้นสามญัใหม่ดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพย์แล้ว โดยบริษัทจะด าเนินการยื่นขออนุญาตน าหุ้น
สามัญที่ออกใหม่จากการใช้สิทธิซือ้หุ้นของใบส าคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาด
หลกัทรัพย์โดยเร็ว แต่ไม่เกิน 30 วนั นบัจากวนัใช้สิทธิแต่ละครัง้ ทัง้นี ้เพื่อให้หุ้นสามญัดงักล่าวสามารถท าการซือ้ขาย
ในตลาดหลกัทรัพย์ได้ เช่นเดียวกบัหุ้นสามญัเดิมของบริษัท 

 

6.3  การด าเนินการหากมีหุ้นสามญัที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 
  ในกรณีที่บริษัทมีหุ้นสามญัที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นีเ้หลือ
จากการใช้สิทธิครัง้สุดท้ายบริษัทจะน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
ต่อไปตามล าดบั 

 

7.  กำรออกและส่งมอบหุ้นสำมัญออกใหม่ 
  ในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญั
แสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัสามารถเลือกให้บริษัทด าเนินการในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปนี ้

 

 7.1 ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ได้รับการจดัสรรหุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามญัโดยให้ออกใบหุ้นใน
นามของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตามจ านวนท่ีใช้สิทธิแก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อที่อยู่ที่ระบุไว้ในสมดุทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิภายใน 15 วนันบัจาก
วนัครบก าหนดการใช้สิทธิแต่ละครัง้ในกรณีนีผู้้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัจะไม่สามารถขายหุ้น
สามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลกัทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึง่อาจจะได้รับภายหลงัจากที่หุ้นสามญัที่เกดิ
จากการใช้สิทธิได้รับอนญุาตให้เข้าท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ 
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7.2 ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ได้รับการจดัสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามญั แต่ประสงค์จะใช้ 
บริการของศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์โดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิไว้ใน
บญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ซึง่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อยู่ในกรณีนีศ้นูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะ
ด าเนินการน าหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับ "บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์(ประเทศไทย)จ ากดัเพื่อผู้ฝาก"
และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจ านวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นัน้ฝากหุ้นสามัญอยู่ และออก
หลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จองซือ้ที่ได้รับการจดัสรรภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัครบก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้
ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นัน้ก็จะบันทึกยอดบัญชีจ านวนหุ้นสามัญที่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการ
จดัสรรหุ้นฝากไว้ในกรณีนีผู้้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามญัจะสามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจาก
การใช้สิทธิในตลาดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีที่ตลาดหลกัทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิท าการซือ้ขายได้
ในตลาดหลกัทรัพย์ 

 

 ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญเลือกให้บริษัทด าเนินการตามข้อนีช้ื่อของผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ได้รับการจดัสรรหุ้นจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ
ประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามญัไว้ในบญัชีหลกัทรัพย์ดงักล่าวมิฉะนัน้แล้วบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการออกใบหุ้น
แก่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นตามข้อ  7.1 แทนโดยชื่อที่ปรากฎบนใบหุ้น จะเป็นชื่อของผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิเท่านัน้ 

 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิในการจองซือ้จะต้องระบรุหสับริษัทหลกัทรัพย์ที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ
มีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์อยู่และเลขที่บัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะให้โอนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรเข้าบัญชี
ดงักล่าวให้ถูกต้องหากระบุรหสับริษัทหลกัทรัพย์หรือเลขที่บญัชีซือ้อขายหลกัทรัพย์ไม่ถูกต้องจะท าให้ไม่สามารถโอน
หุ้นเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์นัน้ได้ซึง่บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสญูหายของหุ้น หรือความล่าช้าในการติดตามหุ้นคืน 
 

7.3 ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ได้รับการจดัสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการ 
ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ ออก 
หลกัทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ในกรณีนี ้บริษัทจะด าเนินการน าหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจ านวนหุ้นสามญั ตามจ านวนที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ
ได้รับการจดัสรรไว้ในบญัชีผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สิทธิที่ได้รับการจดัสรรหุ้นภายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนัครบก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ เมื่อผู้ที่ได้รับการจดัสรร
หุ้ นต้องการขายหุ้ น ผู้ ที่ได้รับการจัดสรรหุ้ นต้องถอนหุ้ นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัท
หลกัทรัพย์ทัว่ไป ซึง่อาจจะมีค่าธรรมเนียมในการด าเนินตามที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ๆ 
ก าหนด ดังนัน้ ในกรณีนี ้ผู้ที่ได้รับการจดัสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจดัสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทนัทีที่
ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้ นของบริษัทท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ และผู้ ที่ได้รับการจัดสรรหุ้ นได้
ด าเนินการถอนหุ้นออกจากบญัชี 600 ดงักล่าวแล้ว 

 

8.  กำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ  
 8.1 การโอนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไม่ได้ฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้ 
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(ก) แบบการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิระหว่างผู้ โอนและผู้ รับโอน การโอนใบส าคญัแสดงสิทธิจะสมบูรณ์
เมื่อผู้ โอนใบส าคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นผู้ที่สมุดทะเบียนผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิระบุชื่อเป็นเจ้าของใบส าคัญแสดงสิทธิ 
จ านวนที่จะท าการโอนหรือผู้ รับโอนคนสุดท้าย  โดยมีการสลักหลังแสดงการโอนต่อเนื่องครบถ้วนจากผู้ที่ปรากฏ
ชื่อดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) และได้ส่งมอบใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ รับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลงัแสดงการ
โอนให้ไว้ด้วย  

 

1) ผลการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิระหว่างผู้ รับโอนกบับริษัท  
    การโอนใบส าคญัแสดงสิทธิจะใช้ยนักบับริษัทได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิได้รับค า 
   ขอลงทะเบียนการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ พร้อมทัง้ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ผู้ รับโอนใบส าคญัแสดง  
   สิทธิได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้ รับโอนในด้านหลงัของใบส าคญัแสดงสิทธินัน้ครบถ้วนแล้ว  
 

 2) ผลของการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิระหว่างผู้ รับโอนกบับคุคลภายนอก  
    การโอนใบส าคัญแสดงสิทธิจะใช้ยันกับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนใบส าคัญแสดง 
   สิทธิได้ลงทะเบียนการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิเรียบร้อยแล้ว 
 

 (ข) การขอลงทะเบียนการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิ จะต้องกระท า ณ ส านักงานใหญ่ของนายทะเบียน
ใบส าคญัแสดงสิทธิในวนัและเวลาท าการของนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ และจะต้องท าตามแบบและวิธีการท่ี
นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิก าหนด โดยนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิมีสิทธิปฏิเสธไม่รับค าขอลงทะเบียน
การโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ หากนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิเห็นว่าการโอนใบส าคญัแสดงสิทธินัน้ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย โดยผู้ขอลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 8.1(ก) 
พร้อมทัง้หลักฐานอื่นๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนใบส าคัญแสดงสิทธิ 
ตามที่นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิก าหนดให้แก่นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิด้วย  

 

 8.2  การโอนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์  
    ส าหรับการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์นัน้ ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของศนูย์ 

 รับฝากหลกัทรัพย์  
 

9.  ข้อจ ำกัดในกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ และข้อจ ำกัดกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ  
 

 9.1 ข้อจ ากดัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ  
บริษัทไม่มีข้อจ ากัดในการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท เว้นแต่การโอนเกิดขึน้
ในช่วงปิดสมดุทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อพกัการโอนสิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ก่อนวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้าย 
และตลาดหลกัทรัพย์จะท าการขึน้เคร่ืองหมาย SP (ห้ามการซือ้ขาย) ล่วงหน้า 2 วนัท าการก่อนวนัปิดสมดุทะเบียน 
หรือเป็นการปิดสมดุทะเบียนเพื่อการก าหนดสิทธิของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสิทธิ  

 

9.2 ข้อจ ากดัการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิของบคุคลที่มิใช่สญัชาติไทย 
 

 9.2.1  บริษัทจะไม่ออกหุ้นสามญัให้แก่ผู้ใช้สิทธิที่มิใช่สญัชาติไทย ซึง่ได้ด าเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช้ 
  สิทธิจนท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทยมีจ านวนเกินกว่าร้อยละ 40 ตามที ่
 ระบใุนข้อบงัคบัของบริษัท หรือตามสดัส่วนที่อาจมีการแก้ไขในข้อบงัคบัของบริษัทในอนาคต  
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9.2.2  ในกรณีที่ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิที่มีการใช้สิทธิ ณ วนัใช้สิทธิมีจ านวน 
มากกว่าจ านวนหุ้นสามัญที่อนุญาตให้ซือ้ได้โดยไม่ขัดต่อข้อจ ากัด เร่ืองสัดส่วนการถือหุ้นของ
บุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย บริษัทและ/หรือตวัแทนรับแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ จะด าเนินการใช้
สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิให้แกผู่้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบ
แทนใบส าคญัแสดงสิทธิที่มิใช่สญัชาติไทย ตามล าดบัการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิที่ครบถ้วน
สมบรูณ์  

 

9.2.3  หากข้อจ ากัดในเร่ืองสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทยดังกล่าวมีผลท าให้ผู้ ถือ ใบ 
  ส าคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สัญชาติไทยที่ได้ด าเนินการใช้สิทธิตาม  
  วิธีการใช้สิทธิไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามจ านวนที่ระบุในแบบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซื อ้หุ้น 
  สามญั ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน บริษัทจะด าเนินการคืนใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญั 

  แสดงสิทธิ และเงินที่เหลือตามราคาใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดง  
  สิทธิในส่วนที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้โดยไม่มีดอกเบีย้ให้แก่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทน  
  ใบส าคญัแสดงสิทธิที่มิใช่สญัชาติไทยดงักล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วนั นบัจากวนั 

  ใช้สิทธิในครัง้นัน้ๆ  
 

 9.2.4   ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิที่มิใช่สญัชาติไทยจะไม่ได้รับการชดเชย 
   ไม่ว่ารูปแบบใดจากบริษัท ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการใช้สิทธิได้ โดยมีสาเหตมุาจากข้อจ ากดั 
   เร่ืองสดัส่วนการถือหุ้นของบคุคลที่มิใช่สญัชาติไทยตามที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท  

 

9.2.5   ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิที่มิใช่สญัชาติไทยไม่สามารถใช้ 
  สิทธิซือ้หุ้ นสามัญอันเนื่องมาจากข้อจ ากัดตามที่กล่าวในข้อ 9.2.1 ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ 

   ดงักล่าวจะยงัคงสามารถที่จะด าเนินการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิในส่วนท่ียงัไม่สามารถใช้ 
   สิทธิได้ โดยให้ด าเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิในระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ 
   ในครัง้ต่อๆ ไป จนถึงวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ตราบเท่าที่การด าเนินการดงักล่าวไม่มีผลท าให้ขดัต่อ 
   ข้อจ ากัดการโอนหุ้นของบริษัท ทัง้นี ้ในกรณี ณ วันใช้สิทธิครัง้สุดท้าย หากผู้ ถือใบส าคญัแสดง  
   สิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิที่มิใช่สญัชาติไทยยงัไม่สามารถใช้สิทธิได้ เนื่องจากอตัราส่วน 

  การถือหุ้นของคนที่มิใช่สัญชาติไทยในขณะนัน้เกินกว่าจ านวนที่ระบุไว้ในข้อจ ากัดการโอนหุ้น 
   สามัญ ให้ถือว่าใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวหมดอายุลง โดยผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่มิใช่  
   สญัชาติไทยดงักล่าว ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ต่อบริษัท และบริษัทจะไม่ด าเนินการชดใช้ 

  ค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้ทัง้สิน้ 
 

10. ข้อจ ำกัดกำรโอนหุ้นสำมัญ  
 หุ้นของบริษัทโอนได้อย่างเสรีโดยไม่มีข้อจ ากดั เว้นแต่การโอนหุ้นนัน้เป็นเหตใุห้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัท
เกินกว่าร้อยละ 40 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัท การโอนหุ้นรายใดที่จะท าให้อตัราส่วนการถือหุ้น
ของคนต่างด้าวในบริษัทเกินอตัราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นรายนัน้ได้  

 

11. ที่มำของกำรก ำหนดรำคำหลักทรัพย์ที่เสนอขำย  
  ไม่มีการก าหนดราคาของใบส าคญัแสดงสิทธิ เนื่องจากการออกใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวเป็นการออกโดย
ไม่คิดมลูค่า อย่างไรก็ดี บริษัทได้พิจารณาถึงราคาการใช้สิทธิครัง้นี ้ให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์การใช้เงินของบริษทั
ในอนาคต  
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12.  กำรประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ  
  12.1 บริษัทต้องเรียกประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหากมีเหตกุารณ์ส าคญัที่อาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิอย่างเป็นนยัส าคญั หรือต่อความสามารถของบริษัทในการปฏิบตัิหน้าที่ตามข้อก าหนดสิทธิ 
รวมทัง้มีสิทธิเรียกประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้ ไม่ว่าในเวลาใดๆ เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธิ หรือเมื่อผู้ ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิจ านวนไม่น้อยกว่า 25 ราย ซึ่งถือใบส าคัญแสดงสิทธิรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จ านวนหน่วยของใบส าคัญแสดงสิทธิ ที่ยังมิได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนัน้ อาจร่วมกันเข้าชื่อท าหนังสือขอให้บริษัท 
ด าเนินการเรียกประชุมผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้ โดยบริษัทจะต้องเรียกประชุมผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิภายใน 
30 วันนับแต่เมื่อมีเหตุการณ์ส าคญั หรือนับแต่วันที่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าว มีค าขอเป็นหนังสือให้บริษัท
เรียกประชุมผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีการจัดประชุมผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะท าการปิดสมุด
ทะเบียนเพื่อก าหนดสิทธิของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
ดงักล่าวเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  21  วนัก่อนการประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิแต่ละครัง้  

 

 12.2 ในการประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นการเรียกประชุมโดยผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ยงั
มิได้ใช้สิทธิหรือบริษัทเป็นผู้ด าเนินการเรียกประชมุ ให้บริษัทจดัท าหนงัสือนดัประชมุ ระบ ุสถานท่ี วนั เวลา ผู้ที่ขอให้
เรียกประชุมและเร่ืองที่จะพิจารณาในที่ประชุม และจดัส่งให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไป
แล้วบางส่วนแต่ละราย ตามรายชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ และแจ้งผ่านทาง
ระบบเผยแพร่ส่ืออิเล็กทรอนกิส์ของตลาดหลกัทรัพย์ เพื่อก าหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชมุไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนการ
ประชมุในแต่ละครัง้ 
 

  12.3 ในการประชุมผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้ว
บางส่วนซึง่มีสิทธิเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉนัทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชมุและออกเสียงแทนตน
ก็ได้   โดยผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิดงักล่าวจะต้องจดัท าหนังสือมอบฉันทะต่อประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ประธานที่
ประชมุมอบหมายก่อนเร่ิมการประชมุ  
 

   ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ หมายถึง ผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสิทธิที่ยงัไม่ได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนในขณะนัน้ โดยไม่รวมถึงผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิคนใดที่มีส่วน
ได้เสียในข้อพิจารณาอันใดซึ่งที่ประชุมจะพิจารณาและลงมติห้ามมิให้ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิคนนัน้ออกเสียง
ลงคะแนนในข้อพิจารณาข้อนัน้  
 

   ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่มีส่วนได้เสียตามข้อนี ้หมายถึง ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่มีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ในเร่ืองที่ที่ประชมุพิจารณาลงมติ  
 

 12.4 ในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่วยของใบส าคัญแสดง
สิทธิที่ถืออยู่ โดยใบส าคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง ผู้ เป็นประธานในที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
นอกจากสิทธิที่ตนมีในฐานะเป็นผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ  
 

 12.5 ในการประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จดัขึน้โดยบริษัท ให้ประธานกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นผู้ ร้อง
ขอให้จัดประชุม ประธานในที่ประชุมอาจจะมาจากบุคคลที่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิลงมติเห็นชอบคัดเลือก
นอกเหนือไปจากประธานกรรมการ หรือบคุคลที่ประธานกรรมการมอบหมาย โดยที่ทัง้สองกรณีประธานท่ีประชมุไม่มี
สิทธิออกเสียงชีข้าด นอกจากสิทธิที่ตนมีอยู่ในฐานะเป็นผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ  
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 12.6 องค์ประชมุในการประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิได้
ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน และ/หรือผู้ รับมอบฉันทะมาประชุมรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 25 ราย ซึ่งถือใบส าคญั
แสดงสิทธิรวมกนัไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยทัง้หมดของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิได้ใช้สิทธิจึ งจะ
ครบเป็นองค์ประชมุ  
 

 12.7 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว 60 นาที ยังมีผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ 
และ/หรือผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุยงัไม่ครบเป็นองค์ประชมุให้ถือว่าการประชมุเป็นอนัระงบัไป หากการประชมุ
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธินัน้เป็นการเรียกโดยมติคณะกรรมการบริษัท ให้นดัประชมุใหม่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
7 วนั แต่ไม่เกิน 14 วนั นบัจากวนัก าหนดประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้แรก และให้บริษัทด าเนินการจดัส่ง
หนงัสือเชิญประชมุไปยงัผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิทุกรายและตลาดหลกัทรัพย์ตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบไุว้ใน
ข้างต้น ในการประชุมครัง้นีไ้ม่บงัคบัว่าจะต้องครบองค์ประชุม กล่าวคือ มีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิมาประชุมเท่าใด
ถือว่าเป็นองค์ประชุม ทัง้นี ้ส าหรับในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ ร้องขอให้เรียกประชุมจะไม่มีการเรียก
ประชมุใหม่  

 

  12.8 มติที่ประชุมผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
หน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิได้ใช้สิทธิขณะนัน้ ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

12.9 มติใดๆ ซึง่ที่ประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้ลงมติไปแล้วนัน้ ให้ถือว่ามีผลผกูพนัผู้ ถือใบส าคญัแสดง 
สิทธิทกุรายไม่ว่าผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธินัน้จะได้เข้าร่วมประชมุหรือไม่ก็ตาม  

 

  12.10 ภายหลังบริษัทได้ด าเนินการจัดประชุมผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะแจ้งมติของที่ประชุมผู้ ถือ 
ใบส าคัญแสดงสิทธิให้ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิทราบผ่านทางระบบเผยแพร่ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์
ทนัทีในวนัท่ีมีมติหรือไม่เกิน  9.00 น.เช้าของวนัท าการถดัไป 

 

  12.11 บริษัทจะด าเนินการจดัท าและบันทึกรายงานการประชุมและเก็บรักษาบนัทึกดงักล่าวไว้ที่ส านักงาน
ใหญ่ของบริษัท รายงานประชมุที่ได้ลงลายมือชื่อ โดยประธานในที่ประชมุให้ถือเป็นหลกัฐานอนัสมบรูณ์ของกิจการ
ทัง้หลายที่ได้ประชุมกันนัน้ และจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์และส านักงาน ก.ล.ต. 
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วนั นบัจากวนัประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ  

 

  12.12 ในการประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ บริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทและที่ปรึกษากฎหมาย 
 ของบริษัท มีสิทธิที่จะเข้าร่วมประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือให้ค าอธิบายในที่ประชมุผู้ ถือ 
 ใบส าคญัแสดงสิทธิได้  

 

12.13 บริษัทจะเป็นผู้ช าระค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัการจดัประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมด  
 

 12.14 บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธิตามมติที่ประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธินบัตัง้แต่วนัท่ีประชมุ 
เพื่อลงมติและบริษัทจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธิเป็นลายลักษณ์อกัษรให้ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาด
หลกัทรัพย์ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมนัน้  

 

 12.15 กรณีที่ไม่สามารถจดัประชมุได้ทนัภายในอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ ให้ถือว่าการด าเนินการประชมุ 
 สิน้สดุลงและไม่ได้มีการจดัประชมุในครัง้นัน้ขึน้  
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13.  กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิ  
   13.1 การแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อก าหนดสิทธินอกเหนือจากเหตกุารณ์ดงัต่อไปนี ้ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้  

 ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ และที่ประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ  ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนเสียง 
 ทัง้หมดของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
 

13.1.1 การแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อก าหนดสิทธิที่เก่ียวข้องกับใบส าคญัแสดงสิทธิ ในประเด็นซึ่งเป็นประโยชน์  
 ต่อผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือไม่ท าให้สิทธิประโยชน์ของผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิด้อยลง หรือ 
 เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด  
 หลักทรัพย์ กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง กฎระเบียบ ข้อบังคับประกาศ หรือค าสั่ง ที่มีผลบังคับของ  
 ส านักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีผลใช้บังคับ หาก 
 ได้รับความยินยอมจากผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ และได้แจ้งให้ส านกังาน ก.ล.ต. ทราบแล้ว หรือ  
 

 13.1.2 การปรับสิทธิตาม ข้อ 3. 
 

 13.2  บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิทราบถึงการเปล่ียนแปลงข้อก าหนดสิทธิผ่านทางระบบเผยแพร่ส่ือ 
อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์โดยทันทีหลังจากที่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อก าหนดสิทธิ และจะต้องจัดส่ง
ข้อก าหนดสิทธิที่แก้ไขเปล่ียนแปลงให้แก่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ นายทะเบียนของใบส าคัญแสดงสิทธิ และ
ส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อก าหนดสิทธิ 
 

  ทัง้นี ้การแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อก าหนดสิทธิไม่ว่าในกรณีใดๆ จะต้องไม่เป็นการขยายอายุใบส าคญัแสดง
สิทธิ หรือการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิ  หรืออตัราการใช้สิทธิ  ยกเว้นการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่ระบุ
ไว้ใน ข้อ 3.  และต้องไม่ขดัหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  รวมตลอดทัง้ข้อก าหนด
ตามประกาศ ทจ. 34/2551 
 

14.  ผลบังคับของข้อก ำหนดสิทธิและกฎหมำยที่ใช้บังคับ  
 ข้อก าหนดสิทธิฉบับนีจ้ะมีผลใช้บังคับนับแต่วันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิไปจนถึงและรวมวันที่ใช้สิทธิครัง้  
สดุท้าย โดยข้อก าหนดสิทธินีจ้ะใช้บงัคบัและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใดๆ ในข้อก าหนดสิทธินีข้ดั
หรือแย้งกับกฎหมายหรือประกาศใดๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับใบส าคัญแสดงสิทธิ ให้ใช้ข้อความตาม
กฎหมายหรือประกาศดงักล่าวบงัคบักบัใบส าคญัแสดงสิทธิแทนข้อความของข้อก าหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขดัแย้ง
กนันัน้  

 
ผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 

บริษัท เอ็ม บี เค จ ำกดั (มหำชน) 
 

 
        ลงลายมือชื่อ....................... ....................................................กรรมการผู้มีอ านาจ 

    (นายสเุวทย์ ธีรวชิรกลุ) 
 
 

  ลงลายมือชื่อ………………………………………………………กรรมการผู้มีอ านาจ 
                                            (นายหชัพงศ์    โภคยั) 






















