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ข้อก ำหนดว่ำดว้ยสทิธิและหน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสทิธิและผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสทิธิ 

ที่จะซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนบริษัท เอ็ม วชิั่น จ ำกัด (มหำชน) คร้ังที่ 1 (MVP-W1) 

ส ำหรับผู้ถอืหุน้เดิม 

ลงวันที่ 7 กรกฎำคม 2564 
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ข้อก ำหนดว่ำดว้ยสทิธิและหน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสทิธิและผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสทิธิ 

ที่จะซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนบริษัท เอ็ม วชิั่น จ ำกัด (มหำชน) คร้ังที่ 1 (MVP-W1) 

ส ำหรับผู้ถอืหุน้เดิม 

ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุของบรษัิท เอ็ม วิชั่น จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 1 (MVP- W1) (“ใบส ำคญั

แสดงสทิธิ” หรอื “MVP- W1”) ทีจ่ดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สำมญัเดิมของบรษัิท ในอตัรำสว่น 2 หุน้สำมญัเดิม ตอ่ 1 หนว่ยใบส ำคญั

แสดงสทิธิออกโดยบรษัิท เอ็ม วชิั่น จ ำกดั (มหำชน) (“บรษัิท”) ตำมมติที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 เมื่อวนัท่ี 30 

เมษำยน 2564 

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะไดร้บัสิทธิตำมที่ไดก้ ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิโดยผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิและผูถื้อ

ใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งผกูพนัตำมขอ้ก ำหนดสิทธิทกุประกำร และใหถื้อว่ำผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดร้บัทรำบและเขำ้ใจ

ขอ้ก ำหนดตำ่ง ๆ ในขอ้ก ำหนดสทิธินีเ้ป็นอยำ่งดีแลว้ รวมทัง้ไดใ้หค้วำมเห็นชอบกบักำรแตง่ตัง้นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิ

และขอ้ก ำหนดตำ่ง ๆ ในสญัญำแตง่ตัง้นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิดว้ย 

ทัง้นี ้ผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสทิธิจะจดัใหม้ีกำรเก็บรกัษำขอ้ก ำหนดสทิธิและสญัญำแตง่ตัง้นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดง

สิทธิไว ้ณ ส ำนกังำนใหญ่ของผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิและส ำนกังำนใหญ่ของนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ เพื่อใหผู้ถื้อ

ใบส ำคญัแสดงสิทธิขอตรวจสอบขอ้ก ำหนดสิทธิและสญัญำตำ่ง ๆ ดงักลำ่วไดใ้นวนัและเวลำท ำกำรของผูอ้อกใบส ำคญัแสดง

สทิธิและนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิ (แลว้แตก่รณี)
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ส่วนที่ 1 

สำระส ำคัญของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

รำยละเอียดเกี่ยวกับใบส ำคัญแสดงสทิธิ 

บรษัิทจะออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุของบรษัิท เอม็ วชิั่น จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 1 
(MVP- W1) จ ำนวนไมเ่กิน 100,000,000 หนว่ย จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิท โดยมีรำยละเอียดของใบส ำคญัแสดงสทิธิที่
เสนอขำยดงัตอ่ไปนี ้ 

หวัขอ้ รำยละเอียด 
ผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสทิธิ บรษัิท เอ็ม วชิั่น จ ำกดั (มหำชน) 

ที่อยูผู่เ้สนอขำย เลขที ่11/1 ซอยรำมค ำแหง 121  
แขวงหวัหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240 
โทรศพัท ์02-735-1201-2 โทรสำร 02-735-2719 

ประเภทของใบส ำคญัแสดงสทิธิ ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุของบรษัิท เอม็ วิชั่น จ ำกดั 
(มหำชน) ครัง้ที่ 1 (MVP- W1) (“ใบส ำคญัแสดงสทิธิ” หรอื “MVP- 
W1”) 

ชนิดของใบส ำคญัแสดงสทิธิ ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของบรษัิทชนิดระบช่ืุอผูถื้อและ
โอนเปลีย่นมือได ้

จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ออกและเสนอขำย ไมเ่กิน 100,000,000 หนว่ย (หนึง่รอ้ยลำ้นหนว่ย) 

จ ำนวนหุน้สำมญัที่ส  ำรองเพื่อรองรบักำรใชส้ทิธิ
ตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

ไมเ่กิน 100,000,000 หุน้ (หนึง่รอ้ยลำ้นหุน้) มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท คิดเป็นรอ้ยละ 50.00 ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหนำ่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของ
บรษัิท จ ำนวน 200,000,000 หุน้ (สองรอ้ยลำ้นหุน้)  

วิธีกำรค ำนวณสดัสว่นหุน้รองรบั  

= หุน้รองรบัส ำหรบักำรออก MVP-W1 ที่ออกในครัง้นี ้ 
            หุน้ท่ีจ ำหนำ่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิท  
= 100,000,000 
    200,000,000  

= รอ้ยละ 50.00  

วิธีกำรจดัสรร - จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัท ในอตัรำสว่น 2 หุน้สำมญัเดิมตอ่ 
1 หนว่ยใบส ำคญัแสดงสทิธิ ในกรณีที่มีเศษจำกกำรค ำนวณดงักลำ่ว 
ใหปั้ดเศษนัน้ทิง้ 
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หวัขอ้ รำยละเอียด 
- ก ำหนดรำยช่ือผู้ถือหุ้นสำมัญของบริษัทที่มีสิทธิ  (Record Date) 
ได้รับใบส ำคัญแสดงสิท ธิ  (MVP-  W1)  ในครั้งนี ้ ในวันที่  24 
พฤษภำคม 2564 

- ในกรณีที่มีเศษใบส ำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจำกกำรจัดสรรทัง้หมด 
บริษัทจะด ำเนินกำรยกเลิกใบส ำคญัแสดงสิทธิส่วนที่เหลือทัง้หมด 
(ถำ้มี) ซึ่งจะท ำใหค้งเหลอืใบส ำคญัแสดงสทิธิในจ ำนวนเทำ่ที่จดัสรร
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมไดล้งตวั 

รำคำเสนอขำยตอ่หนว่ย ไมค่ิดมลูคำ่ (0 บำท) 

อำยขุองใบส ำคญัแสดงสทิธิ 2 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ (ตัง้แตว่นัท่ี 7 กรกฎำคม
2564 จนถงึวนัท่ี 6 กรกฎำคม 2566) 

วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ  7 กรกฎำคม 2564 

อตัรำกำรใชส้ทิธิ ใบส ำคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ยตอ่ 1 หุน้สำมญัใหม ่

(อำจเปลีย่นแปลงภำยหลงัตำมเง่ือนไขกำรปรบัสทิธ์ิ) 

รำคำกำรใชส้ทิธิ 

 

รำคำกำรใชส้ทิธิของใบส ำคญัแสดงสทิธิ เทำ่กบั 1.20 บำทตอ่หุน้  

(มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท)  

(อำจเปลีย่นแปลงภำยหลงัตำมเง่ือนไขกำรปรบัสทิธ์ิ) 

ระยะเวลำและก ำหนดกำรใชส้ทิธิ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ สำมำรถใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิได ้5 
ครัง้ ทัง้นีก้  ำหนดกำรใชส้ทิธิในวนัท่ีใบส ำคญัแสดงสทิธิมีอำยคุรบ 2 ปี 
นบัแตว่นัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ คือ วนัท่ี 7 กรกฎำคม 2564 โดย 

ครัง้ที่ 1 จะใชส้ทิธิในวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564  
ครัง้ที่ 2 จะใชส้ทิธิในวนัท่ี 30 ธนัวำคม 2564  
ครัง้ที่ 3 จะใชส้ทิธิในวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2565  
ครัง้ที่ 4 จะใชส้ทิธิในวนัท่ี 30 ธนัวำคม 2565   
ครัง้สดุทำ้ย จะใชส้ทิธิในวนัท่ี 6 กรกฎำคม 2566  

(ในกรณีทีก่  ำหนดวนัใชส้ทิธิตรงกบัวนัหยดุท ำกำรของบรษัิท ใหเ้ลือ่น
ก ำหนดวนัใชส้ทิธิครัง้ดงักลำ่วเป็นวนัท ำกำรก่อนหนำ้ โดยครัง้สดุทำ้ย
จะสำมำรถใชส้ทิธิไดใ้นวนัท่ีใบส ำคญัแสดงสทิธิ (MVP- W1) มีอำยคุรบ 
2 ปีนบัตัง้แตว่นัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ (MVP- W1) หำกวนัดงักลำ่ว
ไมต่รงกบัวนัท ำกำร ใหเ้ลือ่นวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิเป็นวนัท ำกำรกอ่น
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หวัขอ้ รำยละเอียด 
หนำ้วนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิดงักลำ่ว และใบส ำคญัแสดงสทิธิจะพน้สภำพ
จำกกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในวนัถดัไปนบัจำกวนัใชส้ทิธิครัง้
สดุทำ้ย) 

วนัสิน้สดุอำยขุองใบส ำคญัแสดงสทิธิ 6 กรกฎำคม 2566 ซึง่ใบส ำคญัแสดงสทิธิจะพน้สภำพจำกกำรเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในวนัถดัไป 

กำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ (MVP- W1) ที่ประสงคจ์ะใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญั
เพิ่มทนุของบรษัิทจะตอ้งแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ ในระหวำ่งเวลำ 
9.00 น.ถึง 15.30 น. ทกุวนัท ำกำรของบรษัิท ภำยในระยะเวลำ 5 วนัท ำ
กำรก่อนวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิในแตล่ะครัง้ ยกเวน้กรณีแจง้ควำมจ ำนง
ในกำรใชส้ทิธิครัง้สดุทำ้ย ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ สำมำรถแจง้ควำม
จ ำนงในกำรใชส้ทิธิภำยใน 15 วนัก่อนวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิครัง้สดุทำ้ย 

กำรไมส่ำมำรถยกเลกิกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำร
ใชส้ทิธิ 

เมื่อผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิไดแ้จง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิซือ้หุน้
สำมญัเพิ่มทนุตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิแลว้ จะไมส่ำมำรถยกเลกิกำร
แจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิดงักลำ่วได ้ถำ้เวน้ แตเ่ป็นไปตำมขอ้ 5.4.8
ของขอ้ก ำหนดสทิธิสว่นท่ี 2 

นำยทะเบยีนใบส ำคญัแสดงสทิธิ บรษัิท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

ตลำดรองของใบส ำคญัแสดงสทิธิ บรษัิทจะน ำใบส ำคญัแสดงสทิธิเขำ้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ด
ทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (ตลำดหลกัทรพัยท์ี่หุน้สำมญั
ของบรษัิทมกีำรซือ้ขำยอยู)่ 

ตลำดรองของหุน้สำมญัที่เกิดจำกกำรใชส้ทิธิ บรษัิทจะน ำหุน้สำมญัที่เกิดจำกกำรใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิที่
ออกและเสนอขำยในครัง้นี ้เขำ้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนใน
ตลำดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (ตลำดหลกัทรพัยท์ี่หุน้สำมญัของบรษัิทมี
กำรซือ้ขำยอยู)่ 

เหตใุนกำรตอ้งออกหุน้ใหมเ่พื่อรองรบักำร
เปลีย่นแปลงกำรใชส้ทิธิ 

บริษัทจะด ำเนินกำรปรบัรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใชส้ิทธิ
ตำมเง่ือนไขกำร ปรบัสิทธิตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 6 ของขอ้ก ำหนดสิทธิสว่น
ที่  2 เมื่อมี เหตุกำรณ์ตำมที่  ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดสิทธิ ซึ่ง เ ป็น
เหตุกำรณ์ที่มีลกัษณะตำมที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ 11 (4)(ข) ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุท่ี ทจ. 34/2551เรือ่ง กำรขออนญุำต และ
กำรอนญุำตใหเ้สนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ที่ออกใหม่ และ
หุน้ที่ออก ใหม่เพื่อรองรบัใบส ำคญัแสดงสิทธิ ฉบบัลงวนัที่ 15 ธันวำคม 
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หวัขอ้ รำยละเอียด 
2551 (รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) 

วตัถปุระสงคข์องกำรออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ เพื่อน ำเงินท่ีไดม้ำขยำยธุรกิจและ/หรอืลงทนุในโครงกำรใหม่ รวมทัง้เพิ่ม
สภำพคลอ่งและเงินทนุหมนุเวียน และช ำระหนีเ้งินกูบ้ำงสว่น ชว่ย
เสรมิสรำ้งใหบ้รษัิทมฐีำนเงินทนุที่เขม้แขง็ขึน้สรำ้งควำมพรอ้มส ำหรบั
กำรด ำเนินงำนในอนำคต 

ประโยชนท์ี่บรษัิทจะพงึไดร้บัจำกกำรจดัสรรหุน้
สำมญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้

ช่วยใหบ้รษัิทมคีวำมยืดหยุน่ทำงกำรเงินเพิ่มมำกขึน้ และสำมำรถน ำ
เงินทนุไปใชส้  ำหรบักำรด ำเนินกำรในโครงกำรตำ่ง ๆ ในอนำคต 

ประโยชนท์ี่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิซึง่ใชส้ทิธิ
แปลงสภำพใบส ำคญัแสดงสทิธิจะพงึไดร้บัจำก
กำรเพิม่ทนุ 

(1) บรษัิทมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลในแตล่ะปีในอตัรำไมน่อ้ยกวำ่รอ้ย
ละ 40 ของก ำไรสทุธิที่เหลอืจำกหกัภำษีและเงินส ำรองตำ่ง ๆ ทกุ
ประเภทตำมทีต่ำมกฎหมำยและบรษัิทไดก้ ำหนดไว ้และกำรจ่ำย
ปันผลนัน้ไมม่ีผลกระทบตอ่กำรด ำเนินงำนตำมปกติของบรษัิท
อยำ่งมีนยัส ำคญั ทัง้นีก้ำรจำ่ยเงินปันผลดงักลำ่วอำจมีกำร
เปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยูก่บัผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของ
บรษัิท สภำพคลอ่งของบรษัิท แผนกำรขยำยธุรกิจ ควำมจ ำเป็น
และควำมเหมำะสมอื่นใดในอนำคตและปัจจยัอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งใน
กำรบรหิำรงำนของบรษัิทตำมที่คณะกรรมกำรบรษัิท และ/หรอืผูถื้อ
หุน้ของบรษัิทเห็นสมควร และกำรด ำเนินกำรดงักลำ่วจะตอ้ง
ก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุตอ่ผูถื้อหุน้ 

(2) ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ ที่ไดใ้ชส้ทิธิในกำรซือ้หุน้เพิ่มทนุของ
บรษัิท จะมีฐำนะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิทก็ตอ่เมื่อบรษัิทได้
ด ำเนินกำรจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงทนุช ำระแลว้ตอ่กรมพฒันำ
ธุรกิจกำรคำ้เรยีบรอ้ยแลว้ 

ผลกระทบตอ่ผูถื้อหุน้ 

 

 

 

 

 

 

1. หุน้สำมญัที่ออกตำมกำรใชส้ทิธิของใบส ำคญัแสดงสทิธิในครัง้นี ้จะ
มีสทิธิและสภำพเทำ่เทยีมกบัหุน้สำมญัของบรษัิทท่ีออกไปก่อน
หนำ้นีท้กุประกำร  

2. นอกจำกหุน้สำมญัจ ำนวน 100,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 
0.50 บำท) ท่ีไดจ้ดัสรรไวร้องรบักำรใชส้ทิธิของใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม บรษัิทอำจจะตอ้งเพิ่มทนุขึน้อกี เพื่อรองรบักำร
เปลีย่นแปลงในกำรใชส้ทิธิเมื่อเกิดเหตกุำรณ ์ตำมเง่ือนไขกำรปรบั
สทิธิใบส ำคญัแสดงสทิธิตำมที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดสทิธิ 
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หวัขอ้ รำยละเอียด 
 

 

3. ผลกระทบที่มีตอ่ผูถื้อหุน้จำกกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดง
สทิธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม เนื่องจำกเป็นกำรออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัสว่นกำรถือหุน้ ดงันัน้จงึไมม่ีผลกระทบตอ่
ผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ อยำ่งไรก็ตำมหำกมีกำรใช้
สทิธิซือ้หุน้ครบถว้น ตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิโดยบคุคลท่ีไมใ่ช่ผูถื้อ
หุน้เดิมทัง้ จ ำนวนจะมีผลกระทบตอ่ผูถื้อหุน้เดมิ ดงันี ้ 
1) กำรลดลงของสดัสว่นกำรถือหุน้ (Control Dilution) 
     ในกรณีที่มีกำรใชส้ทิธิซือ้หุน้ครบถว้นตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ 
โดยบคุคลอื่นท่ีไมใ่ช่ผูถื้อหุน้เดมิทัง้จ ำนวน จะท ำใหส้ดัสว่นกำรถือ
หุน้ของผูถื้อหุน้เดมิลดลงเทำ่กบัรอ้ยละ 33.33 ซึง่กำรค ำนวณมี
รำยละเอียด ดงันี ้กำรลดลงของสดัสว่นกำรถือหุน้ (Control 
Dilution) 

          =                         จ ำนวนหุน้ท่ีรองรบั MVP-W1__________ 
              จ ำนวนหุน้ท่ีช ำระแลว้ + จ ำนวนหุน้รองรบั MVP-W1 
          =                  100,000,000_______  
                   200,000,000 + 100,000,000  

   =   รอ้ยละ 33.33 

2) กำรลดลงของรำคำ (Price Dilution) 
หำกมกีำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิ MVP-W1 และ

ผูถื้อหุน้เดิมใชส้ทิธิทัง้จ ำนวนรำคำหุน้ของบรษัิทจะไดร้บัผลกระทบ
ดำ้นรำคำประมำณรอ้ยละ 3.01 เนื่องจำกกำรใชส้ทิธิตำมใบแสดง
สทิธิที่ 1.20 บำทตอ่หุน้ เป็นรำคำที่ต  ่ำกวำ่รำคำตลำดก่อนเสนอ
ขำย (“รำคำตลำด”) เทำ่กบั 1.33 บำทตอ่หุน้ ซึง่เป็นรำคำตลำดถวั
เฉลีย่ถ่วงน ำ้หนกัของหุน้ยอ้นหลงั 15 วนัท ำกำรติดตอ่กนัก่อนวนั 
ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท ครัง้ที่ 3/2564 เมื่อวนัท่ี 12 มีนำคม 
2564  (ระหวำ่งวนัท่ี 18 กมุภำพนัธ ์2564 – 11 มีนำคม 2564) 
(ขอ้มลูจำกตลำดหลกัทรพัย)์ 

   3) กำรลดลงของก ำไรตอ่หุน้ (Earnings Per Share Dilution) 
 จะไมส่ง่ผลกระทบตอ่สว่นแบง่ก ำไรตอ่หุน้ เนื่องจำกงบก ำไร

ขำดทนุเบด็เสรจ็ส  ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ของบรษัิท 
มีผลขำดทนุประกอบกบับรษัิทมยีอดขำดทนุสะสมเหลอือยู่ และ
อตัรำก ำไรตอ่หุน้เป็นลบ (EPS ตดิลบ)  
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ส่วนที่ 2 

ข้อก ำหนดสิทธิทั่วไป 

 

1. ค ำจ ำกัดควำม  

เวน้แตจ่ะก ำหนดไวเ้ป็นอย ่ำงอื่น ค ำและขอ้ควำมตำ่ง ๆ ที่ใชอ้ยูใ่นขอ้ก ำหนดวำ่ดว้ยสทิธิ ใหม้ีควำมหมำยดงัตอ่ไปนี ้ 

ค ำและข้อควำม  ค ำจ ำกดัควำม 

ขอ้ก ำหนดสทิธิแหง่ใบส ำคญัแสดงสทิธิ หมำยถึง ขอ้ก ำหนดว่ำดว้ยสิทธิและหนำ้ที่ของผูอ้อกและผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนของบริษัท เอ็ม วิชั่น จ ำกดั 
(มหำชน) ครัง้ที่ 1 (MVP- W1) ที่จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สำมญัเดิม
ของบริษัท ในอตัรำส่วน 2 หุน้สำมญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส ำคญั
แสดงสทิธิ (รวมถึงที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) 

ใบส ำคญัแสดงสทิธิ หรอื MVP-W1 หมำยถึง ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุของบรษัิท เอ็ม วิชั่น 
จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ที่ 1 (MVP- W1) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น
สำมญัเดิมของบรษัิท ชนิดระบช่ืุอผูถื้อและโอนเปลีย่นมือได ้

ใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ หมำยถึง ใบท่ีออกโดย บรษัิท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
เพื่อใช้แทนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมัญเพิ่มทุนของ
บรษัิท เอ็ม วิชั่น จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 1 (MVP- W1) 

บรษัิท หรอื ผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสทิธิ หมำยถึง บรษัิท เอ็ม วชิั่น จ ำกดั (มหำชน) 

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ หมำยถึง ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุของบรษัิท เอ็ม 
วิชั่น จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 1 (MVP- W1) และใหร้วมถึง ผูถื้อใบ
แทนใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุของบรษัิท เอ็ม 
วิชั่น จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 1 (MVP- W1) 

สมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ หรอื 
สมดุทะเบียน 

หมำยถึง สมดุทะเบียน หรอืแหลง่ขอ้มลูทำงทะเบียนซึง่บนัทกึรำยละเอียด 
เก่ียวกับใบส ำคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เก็บ
รกัษำโดยนำยทะเบียน 

สทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิ หมำยถึง สิทธิทัง้ปวงในใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเฉพำะ
สทิธิในกำรซือ้หุน้รองรบัสิทธิในกำรเขำ้รว่มประชมุและออกเสียง
ลงคะแนนในกำรประชุมผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิ สิทธิในกำร
ไดร้บัคำ่เสยีหำยในกรณีหุน้รองรบัไมเ่พียงพอ 



 

9 

 

ค ำและข้อควำม  ค ำจ ำกดัควำม 

หุน้รองรบั หมำยถึง หุน้สำมญัเพิ่มทนุของบรษัิท เอม็ วิชั่น จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน 
100,000,000 หุน้ ที่จดัไวเ้พือ่รองรบักำรใชส้ทิธิตำมใบส ำคญั
แสดงสทิธิ รวมทัง้หุน้สำมญัเพิม่ทนุที่จะออกเพิม่เตมิในกรณีมี
กำรปรบัสทิธิภำยใตข้อ้ก ำหนดสทิธิ 

หุน้ หมำยถึง หุน้สำมญัออกใหมข่องบรษัิท เอ็ม วิชั่น จ ำกดั (มหำชน) 

วนัท ำกำร หรอื วนัท ำกำรของบรษัิท หมำยถึง วันที่บริษัทเปิดท ำกำรตำมปกติ และไม่ใช่วนัเสำรห์รืออำทิตย ์
หรอื วนัอื่นใดที่บรษัิทไดป้ระกำศโดยแจง้ผำ่น เว็บไซตข์องตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลำดหลกัทรพัย”์) ใหเ้ป็นวนัหยดุ
ของบรษัิท  

ประกำศ ทจ.34/2551 หมำยถึง ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุที่ ทจ.34/2551 เรื่องกำร
ขออนญุำตและกำรอนญุำตใหเ้สนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะ
ซือ้หุน้ที่ออกใหม่และหุน้ที่ออกใหม่เพื่อรองรบัใบส ำคัญแสดง
สทิธิ (รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติมหรอืใช ้แทนในอนำคต)  

ส ำนกังำน ก.ล.ต. หมำยถึง ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์

ตลำดหลกัทรพัย ์ หมำยถึง ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และ/หรอื ตลำดหลกัทรพัยเ์อ็ม 
เอ ไอ 

นำยทะเบยีนใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ หมำยถึง บรษัิท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั เลขที ่93 
ถนน รชัดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์: 02-009-9999 โทรสำร : 02-009-9991เว็บไซต ์(URL) 
: www.set.or.th/tsd และ/หรอื นิติบคุคลใด ๆ ท่ีไดร้บักำรแตง่ตัง้
ใหเ้ป็นนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิรวมถึงนำยทะเบียนรำย
ใหมท่ี่รบัโอนสทิธิและหนำ้ที่ของนำยทะเบยีนเก่ียวกบักำรเป็น
นำยทะเบยีนใบส ำคญัแสดงสทิธินี ้

ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์ หมำยถึง บรษัิท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

ระบบเผยแพรข่อ้มลูของตลำดหลกัทรพัย ์ หมำยถึง ระบบอิเลก็ทรอนิกสท์ี่พฒันำขึน้โดยตลำดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทย เพื่อใหบ้รษัิทจดทะเบียน และบรษัิทผูอ้อก
หลกัทรพัย ์ใชส้  ำหรบักำรจดัท ำและเผยแพรข่อ้มลูของบรษัิท
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ และ/หรอื ผูล้งทนุทั่วไปทรำบ 
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2. รำยกำรทั่วไป  

ใบส ำคญัแสดงสทิธินีเ้ป็นใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ออกและเสนอขำยตำมประกำศ ทจ. 34/2551 

 

3. ใบส ำคัญแสดงสทิธิ สมุดทะเบียนผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสทิธิ และผู้ทรงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสทิธิ 

3.1  นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิมีหนำ้ที่ที่จะตอ้งออกใบส ำคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทกุรำย 
ส ำหรบัใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ฝำกไวก้บัศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิจะตอ้งระบช่ืุอ “ศนูย์
รับฝำกหลักทรัพย์” เป็นผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิแทนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ นำยทะเบียน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิจะออกใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมแบบที่นำยทะเบียนใบส ำคญั
แสดงสทิธิก ำหนดใหแ้ก่ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์

3.2 บริษัทจะด ำเนินกำรใหน้ำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมสญัญำแต่งตัง้นำยทะเบียนใบส ำคัญ
แสดงสิทธิที่จะตอ้งจดัท ำและเก็บรกัษำสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไวจ้นกวำ่ใบส ำคญัแสดงสิทธิทัง้หมด
จะมีกำรใชส้ทิธิซือ้หุน้รองรบัของบรษัิทหรอืจนกวำ่ครบก ำหนดอำยใุบส ำคญัแสดงสทิธิ (แลว้แตก่รณี) 

3.3  ผูท้รงสทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

3.3.1  ผูท้รงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิกรณีทั่วไป สิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิจะตกแก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่
ปรำกฏช่ือเป็นเจำ้ของใบส ำคญัแสดงสิทธิในจ ำนวนดงักลำ่วที่ระบอุยู่ในสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สทิธิในขณะนัน้ ๆ หรอืในวนัก่อนวนัแรกของกำรปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิ(วนัก่อนวนั
แรกที่ขึน้เครื่องหมำย SP) เวน้แต่จะไดม้ีกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิซึ่งสำมำรถใชย้นักบัผูอ้อกใบส ำคญั
แสดงสิทธิได ้ตำมขอ้ 4.1.1 เกิดขึน้แลว้ในวนัก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนที่เก่ียวขอ้งขำ้งตน้ซึง่สทิธิในใบส ำคญั
แสดงสทิธิจะตกแก่ผูร้บัโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

3.3.2 ผูท้รงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิกรณีที่ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยเ์ป็นผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิแทน สิทธิใน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตกแก่บคุคลหรือนิติบคุคลที่นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิไดร้บัแจง้เป็นหนงัสือ

ค ำและข้อควำม  ค ำจ ำกดัควำม 

วนัออกใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ หมำยถึง วนัท่ี 7 กรกฎำคม 2564 

วนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิ หมำยถึง วันที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิตำมใบส ำคัญ 
แสดงสทิธิในกำรซือ้หุน้สำมญัของบรษัิทได ้ 

ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนง ในกำรใชส้ทิธิ หมำยถึง ระยะเวลำที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ ซึง่ประสงคจ์ะใชส้ทิธิในกำร
ซือ้หุน้สำมญัของบริษัทสำมำรถแจง้ควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิตำม
ใบส ำคัญแสดงสิทธิได ้ตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 5.3 ของขอ้ก ำหนด
สทิธิ 
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จำกศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์ว่ำเป็นผูท้รงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิในจ ำนวนตำมที่ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์
ไดแ้จง้ต่อนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิโดยจ ำนวนดงักลำ่วจะตอ้งไม่เกินกวำ่จ ำนวนรวมของใบส ำคญั
แสดงสิทธิในช่ือของศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยท์ี่ระบอุยู่ในสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิในขณะนัน้ ๆ 
หรือในวันก่อน วันแรกของก ำรปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ (วันก่อนวันแรกที่ขึน้
เครือ่งหมำย SP) 

3.4  เมื่อศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย์แจง้ต่อนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิมีหนำ้ที่ที่
จะตอ้งออกใบส ำคัญแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูท้รงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ฝำกไวก้ับศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย์และ
ลงทะเบียนใหผู้ท้รงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิรำยดังกล่ำวเป็นผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมจ ำนวนที่ไดร้บัแจง้จำกศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์ทัง้นี ้เมื่อไดม้ีกำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ
และลงทะเบียนดังกล่ำวแลว้ นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิจะแก้ไขจ ำนวนรวมของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่
ลงทะเบียนในสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไวใ้นช่ือของศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์โดยหกัจ ำนวนใบส ำคญั
แสดงสิทธิที่ไดแ้ยกไปลงทะเบียนไวใ้นช่ือของผูท้รงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิออกสว่นจ ำนวนรวมของใบส ำคญั
แสดงสิทธิที่ปรำกฏในใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ออกใหแ้ก่ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยน์ัน้ 
หำกนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิไมไ่ดท้ ำกำรแกไ้ข (ไมว่่ำดว้ยเหตใุดก็ตำม) ใหถื้อวำ่มีจ ำนวนลดลงตำมจ ำนวน
ของใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ไดแ้ยกไปออกใบส ำคญัแสดงสทิธิและลงทะเบียนไวใ้นช่ือของผูท้รงสทิธิในใบส ำคญัแสดง
สทิธิดงักลำ่ว 

 

4. กำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

4.1  กำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิที่มิไดฝ้ำกไวก้บัศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยใ์หเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑด์งันี ้ 

4.1.1  แบบกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิระหว่ำงผูโ้อนและผูร้บัโอน กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะสมบูรณเ์มื่อผู้
โอนใบส ำคญัแสดงสิทธิซึ่งเป็นผูท้ี่สมดุทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิระบช่ืุอเป็นเจำ้ของใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ในจ ำนวนที่จะท ำกำรโอนหรือผูร้บัโอนคนสดุทำ้ยโดยมีกำรสลกัหลงัแสดงกำรโอนต่อเนื่องครบถว้นจำกผูท้ี่
ปรำกฏช่ือดงักลำ่ว (แลว้แต่กรณี) ไดส้ง่มอบใบส ำคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูร้บัโอนโดยลงลำยมือช่ือสลกัหลงั
แสดงกำรโอนใหไ้วด้ว้ย 

ผลกำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิระหวำ่งผูร้บัโอนกบับรษัิท กำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิจะใชย้นักบับรษัิทไดก็้ 
ต่อเมื่อนำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิได้รับค ำขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิพรอ้มทัง้
ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ผูร้บัโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิไดล้งลำยมือช่ือเป็นผูร้บัโอนในดำ้นหลงัของใบส ำคญั
แสดงสทิธินัน้ ครบถว้นแลว้ 

ผลของกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิระหวำ่งผูร้บัโอนกบับคุคลภำยนอก ก ำกำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิจะใช้
ยนักบับคุคลภำยนอกไดก็้ตอ่เมื่อนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิไดล้งทะเบียนกำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ในสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิเรยีบรอ้ยแลว้ 
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4.1.2  กำรขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งกระท ำ ณ ส ำนกังำนใหญ่ของนำยทะเบียนใบส ำคญั
แสดงสิทธิในวนัและเวลำท ำกำรของนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ และจะตอ้งท ำตำมแบบและวิธีกำรท่ี
นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิก ำหนด โดยผูข้อลงทะเบียนจะตอ้งส่งมอบใบส ำคัญแสดงสิทธิ ที่ลง
ลำยมือช่ือครบถว้นต ำมหลกัเกณฑใ์นขอ้ 4.1.1 พรอ้มทัง้หลกัฐำนอื่น ๆ ที่ยืนยนัถึงควำมถกูตอ้งและควำม
สมบูรณข์อง กำรโอนและกำรรบัโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมที่นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิก ำหนด
ใหแ้ก่นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิและใหน้ำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิออกใบรบัค ำขอลงทะเบียน
กำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิใหแ้ก่ผูข้อลงทะเบียนนัน้ 

4.1.3  นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิในสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิพรอ้มทัง้รบัรองก ำรโอนไวใ้นใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่นำยทะเบียน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิไดร้บัค ำขอลงทะเบียนและเอกสำรหลกัฐำนที่เก่ียวขอ้งครบถว้น ในกรณีที่ไม่ตอ้งออก
ใบส ำคญัแสดงสิทธิใหใ้หม่ หรือภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่น  ำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิไดร้บัค ำ
ขอลงทะเบียนและเอกสำรหลกัฐำนท่ีเก่ียวขอ้งครบถว้นในกรณีที่ตอ้งออกใบส ำคญัแสดงสทิธิใหใ้หม ่

4.2 ส ำหรบักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ฝำกไวก้บัศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยใ์หเ้ป็นไปตำมขอ้บงัคบัของตลำดหลกัทรพัย ์
ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์และหนว่ยงำนก ำกบัดแูลอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

5. วิธีกำรใช้สทิธิและเงือ่นไขกำรใช้สิทธิ 

5.1  วนัใชส้ทิธิ  

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใชส้ิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิได ้5 ครัง้ คือ วนัที่ 30 กันยำยน 2564 วนัที่ 30 
ธันวำคม 2564 วนัที่ 30 มิถนุำยน 2565 วนัที่ 30 ธันวำคม 2565  และวนัที่ 6 กรกฎำคม 2566  ("วนัก ำหนดกำรใช้
สิทธิ") โดยวนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิครัง้แรกคือวนัที่ 30 กนัยำยน 2564 และวนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ยคือวนัท่ี
ใบส ำคญัแสดงสทิธิมีอำยคุรบ 2 ปี นบัจำกวนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ ซึง่ตรงกบัวนัท่ี 6 กรกฎำคม 2566  ในกรณี
ที่ก ำหนดวนัใชส้ิทธิตรงกบัวนัหยดุท ำกำรของบริษัท ใหเ้ลื่อนก ำหนดวนัใชส้ิทธิครัง้ดงักลำ่วเป็นวนัท ำกำรก่อนหนำ้ 
โดยครัง้สุดทำ้ยจะสำมำรถใชส้ิทธิไดใ้นวนัที่ใบส ำคญัแสดงสิทธิ (MVP- W1) มีอำยุครบ 2 ปีนับตัง้แต่วนัที่ออก
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ หำกวนัดงักลำ่วไม่ตรงกบัวนัท ำกำร ใหเ้ลื่อนวนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิเป็นวนัท ำกำรก่อนหนำ้วนั
ก ำหนดกำรใชส้ิทธิดงักลำ่ว โดยใบส ำคญัแสดงสิทธิจะพน้สภำพจำกกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในวนัถดัไปนบั
จำกวนัใชส้ทิธิครัง้สดุทำ้ย 

5.2  กำรใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ  

ในกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนของบริษัท ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนตำม
ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ตนถืออยูท่ัง้หมดหรอืบำงสว่นก็ได ้ส  ำหรบัใบส ำคญัแสดงสทิธิที่เหลอื และไมไ่ดใ้ชส้ทิธิภำยใน
วนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิครัง้สดุทำ้ย บรษัิทจะถือวำ่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิไมป่ระสงคท์ี่จะใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดง
สทิธิดงักลำ่วและ ใหถื้อวำ่ใบส ำคญัแสดงสทิธินัน้ ๆ สิน้สภำพโดยไมม่ีกำรใชส้ทิธิ 
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5.3  ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ 

 5.3.1  ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัแตล่ะครัง้ (ยกเวน้กำรใชส้ทิธิครัง้สดุทำ้ย)  

  ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิซึง่ประสงคท์ี่จะใชส้ทิธิในกำรซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุของบรษัิทจะตอ้งแจง้จ ำนงใน 
กำรใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ (“ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ”) ตำมวธีิกำรและ 
ขัน้ตอนกำรใชส้ทิธิตำมขอ้ 5.4 ในระหวำ่งเวลำ 9.00 น.ถงึ 15.30 น. ภำยในระยะเวลำ 5 วนัท ำกำรก่อนวนั
ก ำหนดกำรใชส้ทิธิในแตล่ะครัง้ (“ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ”) 

  ทัง้นีบ้ริษัทจะไม่ปิดสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเพื่อพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิเพื่อก ำหนด
สิทธิของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิในกำรที่จะใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุของบริษัท บริษัทจะแจง้ข่ำวและ 
รำยละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัก ำหนดวนัใชส้ิทธิ ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ อตัรำกำรใช้
สทิธิ รำคำกำรใชส้ทิธิ รำยละเอียดบญัชีธนำคำรเพื่อกำรจองซือ้และใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิบคุคลที่
บริษัทจะแต่งตัง้ใหเ้ป็นตัวแทนรบัแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) และสถำนที่ใช้สิทธิ ผ่ำนระบบ
เผยแพรข่อ้มลูของตลำดหลกัทรพัย ์(ระบบ SETLink) เพื่อแจง้ใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบลว่งหนำ้ไม่
นอ้ยกวำ่ 5 วนัท ำกำรก่อนวนัเริม่ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิแตล่ะครัง้ 

 5.3.2  ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัครัง้สดุทำ้ย 

  ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิจะตอ้งแจง้ควำมจ ำนงตำมวิธีกำรและขัน้ตอนกำรใชส้ทิธิตำมขอ้ 5.4 ในระหวำ่ง
เวลำ 09.00 น. ถึง 15.30 น. ภำยในระยะเวลำ 15 วนัก่อนวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิครัง้สดุทำ้ย (“ระยะเวลำกำร
แจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิครัง้สดุทำ้ย”) 

  ทัง้นี ้บริษัทจะแจง้ข่ำวและรำยละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัก ำหนดวนัใชส้ิทธิ ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงใน
กำรใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ย อตัรำกำรใชส้ิทธิ รำคำกำรใชส้ิทธิ รำยละเอียดบญัชีธนำคำรเพื่อกำรจองซือ้และใช้
สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ บคุคลที่บรษัิทจะแตง่ตัง้ใหเ้ป็นตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ (ถำ้มี) 
และสถำนที่ใช้สิทธิ ผ่ำนระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลำดหลักทรัพย์ (ระบบ SETLink) เพื่อแจ้งให้ผู้ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 15 วนัท ำกำรก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิเพื่อพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้สดุทำ้ย พรอ้มทัง้สง่จดหมำยลงทะเบียนถึงผู้ถือใบส ำคญัแสดง
สิทธิตำมรำยช่ือที่ปรำกฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้สดุทำ้ย ทัง้นี ้บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเพื่อพกักำรโอน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้สดุทำ้ย เป็นเวลำ 21 วนัก่อนวนัก ำหนดใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ย และตลำดหลกัทรพัยจ์ะ
ท ำกำรขึน้เครื่องหมำยหำ้มกำรซือ้ขำย (SP) เพื่อหำ้มกำรซือ้ขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิลว่งหนำ้ 2 วนัท ำกำร
ก่อนวนัปิดสมดุทะเบียน หรือตำมระยะเวลำอื่นใดที่ตลำดหลกัทรพัยจ์ะก ำหนดส ำหรบักำรขึน้เครื่องหมำย
หำ้มกำรซือ้ขำยชั่วครำว (SP) เพื่อหำ้มกำรซือ้ขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิ 
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  ในกรณีที่วนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิเพื่อพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิไมใ่ช่วนัท ำกำรของ
ตลำดหลกัทรพัย์ใหเ้ลื่อนวันปิดสมุดทะเบียนเป็นวนัท ำกำรก่อนหนำ้วนัปิดสมุดทะเบียนดังกล่ำว ทัง้นี ้
ใบส ำคญัแสดงสทิธิจะพกักำรซือ้ขำยจนถึงวนัก ำหนดใชส้ทิธิครัง้สดุทำ้ย 

5.4  วิธีกำรใชส้ทิธิและขัน้ตอนกำรใชส้ทิธิ 
 5.4.1  ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถขอรบัแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนไดท้ี่บริษัท 

และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) หรือดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ของบริษัท 
(www.mvisioncorp.com) โดยสำมำรถแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุไดท้ี่บริษัท และ/
หรอื ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ (ถำ้มี) ตำมระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ ตำมที่
ระบใุนขอ้ 5.3 ขำ้งตน้ 

  ในกรณีที่ใบส ำคญัแสดงสิทธิอยู่ในระบบไรใ้บหลกัทรพัย์ (Scripless System) ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิ
แสดงสิทธิที่ตอ้งกำรใชส้ิทธิตอ้งแจง้ควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอเพื่อขอถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิต ำมที่
ตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิมีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องตนอยู่ในบัญชี 
“บริษัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อผูฝ้ำก” ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ตอ้งกำรใชส้ทิธิ
ตอ้งแจง้ควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอเพื่อขอถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมที่ตลำดหลกัทรพัย ์ก ำหนด 
โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพยท์ี่เป็นนำยหน้ำซือ้ขำยหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรพัย์
ดังกล่ำวดงักล่ำวศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์เพื่อขอถอนใบส ำคัญแสดงสิทธิจำกบัญชี “บริษัท ศูนยร์บัฝำก
หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อผูฝ้ำก” โดยศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยจ์ะด ำเนินกำรออกใบแทนใบส ำคญั
แสดงสทิธิเพื่อใชเ้ป็นหลกัฐำนประกอบกำรใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุของบรษัิท 

ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่มีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยโ์ดยใบส ำคญัแสดงสิทธิอยู่กบัศูนยร์บัฝำก
หลกัทรพัยใ์น “บญัชีบรษัิทผูอ้อกหลกัทรพัย”์ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ตอ้งกำรใชส้ทิธิ ตอ้งแจง้ควำมจ ำนง
และกรอกแบบค ำขอเพื่อขอถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมที่ตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด โดยยื่นต่อศนูยร์บัฝำก
หลกัทรพัย ์เพื่อขอถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิจำก “บญัชีบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย”์ โดยศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย์
จะด ำเนินกำรออกใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิเพื่อใชเ้ป็นหลกัฐำนประกอบกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ
ของบรษัิท 

ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ (ทั้งที่ถือเป็นใบส ำคัญแสดงสิทธิ และในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless 
System)) ทีป่ระสงคจ์ะใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ จะตอ้งปฏิบตัิตำมเง่ือนไขแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ
โดยตอ้งด ำเนินกำรและสง่เอกสำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิภำยในระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำร
ใชส้ทิธิ ดงันี ้
ก) แบบแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่ได้กรอกข้อควำมถูกต้องชัดเจน และ 

ครบถ้วนแลว้ทุกรำยกำรพรอ้มลงนำมโดยผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิและส่งใหแ้ก่บริษัท และ/หรือ 
ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ (ถำ้มี) ในช่วงระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ 
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ข) ใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิตำมแบบที่ตลำดหลักทรัพย์ก ำหนด ซึ่งผู้ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิลงลำยมือช่ือผูโ้อนดำ้นหลงั ตำมจ ำนวนที่ระบใุนแบบแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้
สิทธิ ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิมิไดใ้ชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัทัง้จ ำนวนและประสงคจ์ะมอบ อ ำนำจ
ใหบ้คุคลอื่นมำรบัใบส ำคญัแสดงสทิธิฉบบัใหมส่  ำหรบัใบส ำคญัแสดงสทิธิเฉพำะสว่นท่ียงั ไมไ่ดใ้ชส้ทิธิ 
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งแนบหนงัสือมอบอ ำนำจซึ่งลงนำมโดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเพื่อ
มอบอ ำนำจใหผู้อ้ื่นมำรบัใบส ำคญัแสดงสทิธิฉบบัใหมส่  ำหรบัใบส ำคญัแสดงสทิธิ เฉพำะสว่นท่ียงัไมไ่ด้
ใชส้ทิธิดงักลำ่วแทนตน และสง่ใหแ้ก่บรษัิท และ/หรอื ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ (ถำ้มี) 

ค) ช ำระเงินตำมจ ำนวนที่ระบใุนใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุน และสง่หลกัฐำนกำร 
ช ำระเงินใหแ้ก่บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ (ถ้ำมี) โดยผูถื้อใบส ำคญั 
แสดงสิทธิที่ประสงคจ์ะใช้สิทธิซือ้หุน้จะตอ้ง (1) โอนเงินเขำ้บัญชีธนำคำรตำมที่บริษัทก ำหนด ซึ่ง 
จะแจ้งรำยละเอียดใหท้รำบตำมเง่ือนไขขอ้ 5.3 โดยใหแ้นบหลกัฐำนกำรโอนเงินที่ธนำคำรออกให ้
พรอ้มระบุช่ือ-นำมสกุล และเบอรโ์ทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อไว้ด้วย หรือ (2) ช ำระเป็นเช็คบุคคล 
แคชเชียรเ์ช็ค ดร๊ำฟท ์ที่สำมำรถเรียกเก็บไดใ้นเขตกรุงเทพมหำนคร ภำยใน 1 วนัท ำกำร นบัจำกวนัที่
แจง้ควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิในแต่ละครัง้ โดยเช็คบุคคล แคชเชียรเ์ช็ค หรือดรำฟ ตอ้งลงวนัที่และ ส่ง
หลกัฐำนประกอบกำรใชส้ิทธิใหค้รบถว้นก่อนก ำหนดกำรใชส้ิทธิอย่ำงนอ้ย 2 วนัท ำกำร และขีด ครอ่ม
เฉพำะสั่งจ่ำยใหถ้กูตอ้งตำมรำยละเอียดที่บริษัทจะแจง้ใหท้รำบตำมเง่ือนไขขอ้ 5.3 โดยให ้ระบุช่ือ-
นำมสกุล และเบอรโ์ทรศพัทท์ี่สำมำรถติดตอ่ไดไ้วด้ำ้นหลงัดว้ย หรือ (3) ช ำระโดยวิธีกำรอื่น ตำมแตท่ี่
บรษัิท และ/หรอื ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ (ถำ้มี) จะเป็นผูก้  ำหนดและแจง้ใหท้รำบตอ่ไป 

ทัง้นี ้กำรใชส้ิทธิจองซือ้หุน้สำมญัดงักล่ำวจะสมบูรณก็์ต่อเมื่อบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ควำม 
จ ำนงในกำรใชส้ิทธิ (ถำ้มี) ไดร้บัช ำระเงินตำมที่ระบใุนแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญั
เพิ่มทุน หรือสำมำรถเรียกเก็บเงินดงักล่ำวไดแ้ลว้เท่ำนัน้ หำกบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ควำม 
จ ำนงในกำรใชส้ทิธิ (ถำ้มี) ไมไ่ดร้บัช ำระเงินหรอืไมส่ำมำรถเรยีกเก็บเงินไดไ้มว่ำ่ดว้ยเหตผุลใด ๆ ที่ มิได้
เกิดจำกควำมผิดของบรษัิท และ/หรอื ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ (ถำ้มี) บรษัิทจะถือว่ำผู้
ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนำวำ่ไม่มีควำมประสงค์ในกำรใชส้ิทธิและไดย้กเลิกกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้
สำมญัเพิ่มทนุในครัง้นัน้ โดยบริษัทจะจดัสง่หรือด ำเนินกำรใหต้วัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนวน (ถำ้มี)  ใน
กำรใชส้ิทธิ (ถำ้มี) จดัสง่ใบส ำคญัแสดงสิทธิพรอ้มกบัเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊ำฟทท์ี่ไมส่ำมำรถเรยีก
เก็บเงินไดค้ืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทำงไปรษณียล์งทะเบียนภำยใน 10 วนัท ำกำรนบัจำกวนั
ก ำหนดกำรใช้สิทธิ (ในครัง้นัน้ ๆ) โดยกำรคืนจะเป็นไปตำมระยะเวลำและวิธีกำรที่สมำคมบริษัท
หลกัทรพัยไ์ทยก ำหนดโดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัย ์และ
ตลำดหลกัทรพัย ์(แต่ทัง้นี ้ไม่ถือเป็นกำรตดัสิทธิที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่ม
ทุนในครัง้ต่อไป เวน้แต่เป็นกำรใชส้ิทธิในครัง้สุดทำ้ย บริษัทจะถือว่ำใบส ำคญัแสดงสิทธินัน้ ๆ สิน้
สภำพลงโดยไม่มีกำรใชส้ิทธิซึง่บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ (ถำ้มี) จะไม่
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รบัผิดชอบตอ่ดอกเบีย้ และ/หรอื คำ่เสยีหำยอื่นใดไมว่ำ่กรณีใด ๆ)  

ง) ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบคำ่อำกรแสตมป์หรอืภำษีอื่นใด (ถำ้มี) ตำมบทบญัญตัิ
แห่งประมวลรษัฎำกรหรือขอ้บงัคบัหรือกฎหมำยต่ำง ๆ ที่ใช้บังคบัในกำรใช้สิทธิซือ้หุน้สำมญัตำม
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ  

จ) หลกัฐำนประกอบกำรใชส้ทิธิ  
1)  บุคคลธรรมดำสญัชำติไทย: ส ำเนำบัตรประชำชน หรือส ำเนำบัตรขำ้รำชกำร หรือส ำเนำบัตร

พนกังำนรฐัวิสำหกิจที่ยงัไมห่มดอำย ุ(ในกรณีมีกำรเปลีย่นช่ือ ช่ือสกลุ ซึง่ท ำใหช่ื้อเช่ือ สกลุ ไมต่รง
กบัใบส ำคญัแสดงสทิธิ ใหแ้นบเอกสำรที่ออกโดยหนว่ยงำนรำชกำร เช่น ใบแจง้เปลีย่นช่ือ/ช่ือสกลุ 
เป็นตน้) พรอ้มลงลำยมือช่ือรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง  

2)  บุคคลธรรมดำต่ำงดำ้ว: ส  ำเนำใบต่ำงดำ้ว หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำงที่ยงัไม่หมดอำยพุรอ้มลง
ลำยมือช่ือรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง  

3) นิติบคุคลสญัชำติไทย: ส ำเนำหนงัสือรบัรองบรษัิทที่กระทรวงพำณิชยอ์อกใหไ้มเ่กิน 6 เดือนก่อน
วันก ำหนดกำรใช้สิทธิในครัง้นัน้ ๆ พรอ้มรบัรองส ำเนำถูกตอ้งโดยกรรมกำรผูม้ี อ  ำนำจที่มีช่ือ
ปรำกฏอยู่ในหนงัสือรบัรองบริษัทนัน้ และเอกสำรหลกัฐำนของกรรมกำรผู้มี อ ำนำจลงลำยมือช่ือ
ตำม 1) หรอื 2) พรอ้มลงลำยมือช่ือรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

4) นิติบุคคลต่ำงดำ้ว: ส  ำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียนจัดตัง้นิติบุคคล และ/หรือ หนังสือรบัรองนิติ
บคุคล พรอ้มลงลำยมือช่ือรบัรองส ำเนำถกูตอ้งโดยกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจ และเอกสำร หลกัฐำนของ
กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงลำยมือช่ือตำม 1) หรือ 2) พรอ้มลงลำยมือช่ือรบัรอง ส ำเนำถูกตอ้ง และ
รบัรองโดย Notary public ของประเทศที่ออกเอกสำรนัน้ไมเ่กิน 6 เดือน ก่อนวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิ
ในครัง้นัน้ ๆ  

5) คสัโตเดียน: ส ำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียน พรอ้มหนงัสอืแตง่ตัง้คสัโตเดียน และเอกสำร หลกัฐำน
ของผูม้ีอ  ำนำจลงลำยมือช่ือตำม 1) หรอื 2) พรอ้มลงลำยมือช่ือรบัรองส ำเนำ ถกูตอ้ง และรบัรอง
โดย Notary public ของประเทศที่ออกเอกสำรนัน้ไมเ่กิน 6 เดือนก่อน วนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิใน
ครัง้นัน้ ๆ 

ทัง้นี ้หำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่สง่มอบหลกัฐำนประกอบกำรใชส้ิทธิตำมที่กลำ่วขำ้งตน้ บริษัท และ/
หรือตัวแทนรบัแจ้งควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ (ถ้ำมี) ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ำผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่
ประสงคจ์ะใชส้ิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ (ในครัง้นัน้ ๆ) อย่ำงไรก็ตำม บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้
ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ (ถำ้มี) สำมำรถใชด้ลุพินิจในกำรพิจำรณำใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิใชส้ทิธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสทิธิไดต้ำมควำมเหมำะสม  
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5.4.2 จ ำนวนหนว่ยของใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ขอใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทนุจะตอ้งเป็นจ ำนวนเต็มเทำ่นัน้ โดย
อตัรำกำรใชส้ทิธิเทำ่กบัใบส ำคญัแสดงสทิธิ 1 (หนึง่) หนว่ยตอ่หุน้สำมญั 1 (หนึง่) หุน้ เวน้แตก่รณีมีกำรปรบั
อตัรำกำรใชส้ทิธิตำมเง่ือนไขกำรปรบัสทิธิตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 6  

5.4.3 จ ำนวนหุน้สำมญัที่ออกใหเ้มื่อมกีำรใชส้ทิธิจะค ำนวณโดยกำรน ำจ ำนวนเงินในกำรใชส้ทิธิ ซึง่ผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสทิธิไดช้ ำระตำมที่กลำ่วขำ้งตน้ หำรดว้ยรำคำกำรใชส้ทิธิในขณะที่มีกำรใชส้ทิธินัน้ โดยบรษัิทจะออก
หุน้สำมญัเป็นจ ำนวนเต็มไมเ่กินจ ำนวนหนว่ยของใบส ำคญัแสดงสทิธิคณูดว้ยอตัรำกำรใชส้ทิธิ หำกมีกำร
ปรบัรำคำกำรใชส้ทิธิ และ/หรอื อตัรำกำรใชส้ทิธิแลว้ท ำใหม้ีเศษเหลอือยูจ่ำกกำรค ำนวณดงักลำ่ว บรษัิท 
และ/หรอื ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ (ถำ้ม)ี จะไมน่ ำเศษดงักลำ่วมำคิดค ำนวณและจะสง่คืน
เงินท่ีเหลอืจำกกำรใชส้ทิธิดงักลำ่วเป็นเช็ค ดรำ๊ฟท ์ตั๋วแลกเงินธนำคำร หรอืค ำสั่งจ่ำยเงินของธนำคำร ซึง่
ขีดครอ่มสั่งจ่ำย เฉพำะช่ือผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิคืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ โดยทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนภำยใน 10 วนัท ำกำรนบัจำกวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิ (ในแตล่ะครัง้) โดยกำรคืนจะเป็นไปตำม
ระยะเวลำและวิธีกำรท่ีสมำคมบรษัิทหลกัทรพัยไ์ทยก ำหนดโดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์โดยไมม่ดีอกเบีย้ไมว่ำ่ในกรณีใด ๆ ในกรณีที่ตอ้งมี
กำรเปลีย่นแปลงอตัรำกำรใชส้ทิธิตำมเกณฑก์ำรปรบัรำคำกำรใชส้ทิธิ และ/หรอื อตัรำกำรใชส้ทิธิตำมที่ระบุ
ในเง่ือนไขกำรปรบัสทิธิ และมีเศษของจ ำนวนหุน้สำมญัทีจ่ะไดร้บัจำกกำรใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ใหต้ดัเศษของหุน้ทิง้  

5.4.4   ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งใชส้ิทธิในกำรซือ้หุน้สำมญัไม่ต ่ำกว่ำ 100 หุน้สำมญั โดยจ ำนวนหน่วยของ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ขอใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัจะตอ้งเป็นจ ำนวนเต็มเท่ำนัน้ อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่ผูถื้อ 
ใบส ำคญัแสดงสทิธิมีสทิธิในกำรซือ้หุน้ต ่ำกวำ่ 100 หุน้สำมญั จะตอ้งใชส้ทิธิในกำรซือ้หุน้สำมญัในครัง้เดยีว 
ทัง้จ ำนวน (ยกเวน้ในกำรใชส้ิทธิครัง้สุดทำ้ยนี ้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะสำมำรถใช้สิทธิในกำรซือ้หุน้
สำมญัโดยไมม่ีกำรก ำหนดจ ำนวนหุน้สำมญัขัน้ต ่ำ)  

5.4.5  หำกบรษัิท และ/หรอื ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ (ถำ้มี) ไดร้บัเอกสำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้
สิทธิตำมขอ้ 5.4.1 จ) ไม่ครบถว้นหรือไม่ถกูตอ้ง หรือจ ำนวนเงินที่บริษัทหรือตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงใน
กำรใชส้ิทธิ (ถำ้มี) ไดร้บัช ำระไม่ครบตำมจ ำนวนที่ระบไุวใ้นแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญั 
หรือบริษัท หรือ ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ (ถำ้มี) ตรวจสอบไดว้่ำขอ้ควำมที่ผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิกรอกลงในแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญันัน้ไม่ครบถว้นหรือไม่ถกูตอ้ง หรือติด
อำกรแสตมป์ (ถำ้มี) ไม่ครบถว้นถกูตอ้งตำมบทบญัญตัิแหง่ประมวลรษัฎำกร ขอ้บงัคบั หรอืกฎหมำยตำ่ง ๆ 
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งท ำกำรแกไ้ขใหถู้กตอ้งภำยในระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ 
(ในแตล่ะครัง้) หำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิไมท่ ำกำรแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภำยในระยะเวลำดงักลำ่ว บรษัิท และ/
หรือ ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ (ถำ้มี) จะถือว่ำผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนำยกเลิก
กำรใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญั (ในครัง้นัน้ ๆ) และบรษัิท และ/หรอื ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ (ถำ้มี) 
จะจดัสง่เงินท่ีไดร้บัโดยไมม่ีดอกเบีย้ และใบส ำคญัแสดงสทิธิคืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ ภำยใน 7 วนั
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ท ำกำร (กรณีโอนเงินผ่ำน บัญชีเงินฝำกธนำคำรของผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิตำมที่ไดร้บัแจ้งไว)้ หรือ 
ภำยใน 10 วนัท ำกำร (กรณีคืนเช็ค ดร๊ำฟท ์ตั๋วแลกเงินธนำคำร หรือค ำสั่งจ่ำยเงินของธนำคำร ซึ่งขีดครอ่ม
สั่งจ่ำยเฉพำะช่ือผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยทำงไปรษณียล์งทะเบียน) นบัจำกวนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิ (ใน
ครัง้นัน้ ๆ) โดยกำรคืนจะเป็นไปตำมระยะเวลำและวิธีกำรที่สมำคมบริษัทหลกัทรพัยไ์ทยก ำหนดโดยไดร้บั
ควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ทัง้นี ้ผูถื้อใบส ำคัญ
แสดงสทิธิสำมำรถแจง้ควำมจ ำนงกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัใหม่ไดใ้นวนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิครัง้ตอ่ไป เวน้แต่
กำรใชส้ทิธิครัง้นัน้จะเป็นกำรใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ย ใหถื้อวำ่ใบส ำคญัแสดงสทิธินัน้ ๆ สิน้สภำพลงโดยไมม่ีกำร
ใชส้ิทธิ บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ (ถำ้มี) จะไม่รบัผิดชอบต่อดอกเบีย้ และ/
หรอื คำ่เสยีหำยอื่นใด ไม่วำ่กรณีใด ๆ)  

5.4.6 ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิช ำระเงินในกำรใชส้ทิธิไมค่รบถว้น บรษัิท และ/หรอื ตวัแทนรบัแจง้ควำม 
จ ำนงในกำรใชส้ทิธิ (ถำ้มี) มีสทิธิที่จะด ำเนินกำรประกำรใดประกำรหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ตำมที่บรษัิท และ/หรอื 
ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ (ถำ้มี) จะเห็นสมควร  
ก)  ใหผู้ถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิช ำระเงินเพิ่มเติมตำมจ ำนวนที่ประสงคจ์ะใช้สิทธิใหค้รบถ้วนภำยใน

ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิในครัง้นัน้  
ข)  หำกบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ (ถำ้มี) ไม่ไดร้บัเงินครบตำมจ ำนวนใน

กำรใชส้ทิธิภำยในระยะเวลำดงักลำ่ว บรษัิท และ/หรอื ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ (ถำ้ม)ี 
จะถือว่ำจ ำนวนหุน้สำมญัที่จองซือ้มีจ ำนวนเท่ำกบัจ ำนวนเงินท่ีไดร้บัจำกกำรใชส้ิทธิตำมรำคำกำรใช้
สทิธิในขณะนัน้ หรอื  

ค)  ถือวำ่กำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิในครัง้นัน้สิน้สภำพลงโดยไมม่ีกำรใชส้ทิธิส  ำหรบัจ ำนวนในกำร
ใชส้ทิธิที่ไมไ่ดร้บัเงิน 

ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ (ถำ้มี) จะถือว่ำมีกำรใชส้ิทธิเพียงบำงสว่น และ บริษัท และ/หรือ 
ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ (ถำ้มี) จะส่งมอบใบส ำคญัแสดงสิทธิส่วนที่เหลือคืน ใหก้ับผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ ทำงไปรษณียล์งทะเบียนภำยใน 10 วนัท ำกำรนบัจำกวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิ (ในครัง้นัน้ 
ๆ) พรอ้มเงินสว่นที่เหลือ (ถำ้มี) โดยไม่มีดอกเบีย้ โดยช ำระเป็นเช็ค ดร๊ำฟท ์ตั๋วแลกเงินธนำคำร หรือค ำสั่ง
จ่ำยเงินของธนำคำร ซึ่งขีดครอ่มสั่งจ่ำยเฉพำะช่ือผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ (อย่ำงไรก็ดี ใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ที่ยงัไมม่ีกำรใชส้ทิธิดงักลำ่ว ยงัมีผลตอ่ไปจนถึงวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิครัง้สดุทำ้ย เวน้แตเ่ป็นกำรใชส้ทิธิครัง้
สดุทำ้ย)กำรกระท ำใด ๆ ของบรษัิท และ/หรอื ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ (ถำ้มี) ใหถื้อวำ่เป็นท่ี
สิน้สดุ บรษัิท และ/หรอื  

                       5.4.7 ในกรณีที่บรษัิท และ/หรอื ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ (ถำ้มี) ไมส่ำมำรถคืนเงินสว่นท่ี 
                                ไมไ่ดใ้ชส้ทิธิ ใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิไดภ้ำยในระยะเวลำ 7 หรอื 10 วนัท ำกำรนบัแตว่นัครบ  

                                ก ำหนดกำรใชส้ทิธิ (ในครัง้นัน้ ๆ) (ตำมแตก่รณี) ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิจะไดร้บัดอกเบีย้ในอตัรำรอ้ยละ  

                                7.5 ตอ่ปี โดยค ำนวณจำกเงินสว่นท่ีไมไ่ดใ้ชส้ทิธินบัแตว่นัท่ีพน้ก ำหนดระยะเวลำดงักลำ่วจนถึง (แตไ่มร่วม)  
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                                 วนัท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิไดร้บัคืน 
อยำ่งไรก็ดี หำกบรษัิท และ/หรอื ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ (ถำ้มี) ไดท้ ำกำรสง่เช็ค ดรำ๊ฟท ์ตั๋ว 
แลกเงินธนำคำร หรือค ำสั่งจ่ำยเงินของธนำคำร ซึ่งขีดคร่อมสั่งจ่ำยเฉพำะช่ือผู้ถือใบส ำคัญสิทธิทำง
ไปรษณีย ์ลงทะเบียนตำมที่อยูท่ี่ระบใุนหนงัสือแสดงควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิโดยถกูตอ้งแลว้ ใหถื้อวำ่ผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิไดร้บัเงินคืนโดยชอบและผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไมม่ีสิทธิเรียกรอ้งดอกเบีย้ และ/หรือ 
คำ่เสยีหำยใด ๆ อีกตอ่ไป  

5.4.8  เมื่อผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ประสงคจ์ะใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุน ไดป้ฏิบตัิตำมเง่ือนไขกำรแจง้ควำม
จ ำนงกำรใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ กลำ่วคือ ไดส้ง่มอบทัง้ใบส ำคญัแสดงสิทธิ แบบแสดงควำมจ ำนงกำร
ใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญั พรอ้มทัง้หลกัฐำนประกอบกำรใชส้ิทธิตำมขอ้ 5.4.1 จ) และช ำระเงินค่ำจองซือ้หุน้
สำมญั ถกูตอ้งและครบถว้นสมบรูณ ์ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ จะไมส่ำมำรถยกเลกิหรอืเพิกถอนกำรใชส้ิทธิ
ได ้เวน้แต่จะไดร้บัควำมยินยอมเป็นหนงัสือจำกบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ 
(ถำ้มี)  

5.4.9  เมื่อพน้ก ำหนดวนัก ำหนดใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ยแลว้ แต่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิยงัมิไดป้ฏิบตัิตำมเง่ือนไขของ
กำรใชส้ทิธิที่บรษัิท และ/หรอื ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ (ถำ้มี) ก ำหนดไวอ้ยำ่งครบถว้น ใหถื้อ 
ว่ำใบส ำคญัแสดงสิทธินัน้ ๆ สิน้สภำพลงโดยไม่มีกำรใชส้ิทธิ และผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะใชส้ิทธิใด ๆ 
ไมไ่ดอ้ีก  

5.4.10  ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิสง่มอบใบส ำคญัแสดงสทิธิ เป็นจ ำนวนมำกกวำ่จ ำนวนที่ประสงคจ์ะใช้
สทิธิบรษัิท และ/หรอื ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ (ถำ้มี) จะสง่ใบส ำคญัแสดงสทิธิใบใหมโ่ดยมี
จ ำนวน ของใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ลดลงใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิดงักลำ่ว หำกใบส ำคญัแสดงสทิธินัน้
อยูใ่นระบบ ใบหุน้ โดยทำงไปรษณียล์งทะเบียนภำยใน 10 วนัท ำกำรนบัแตว่นัครบก ำหนดกำรใชส้ทิธิ (ใน
ครัง้นัน้ ๆ) และจะท ำกำรยกเลกิใบส ำคญัแสดงสทิธิใบเกำ่  

5.4.11  บรษัิทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลีย่นแปลงทนุช ำระแลว้ของบรษัิทตอ่กระทรวงพำณิชยต์ำมจ ำนวนหุน้สำมญัที่
ออกใหม่ส  ำหรบักำรใชส้ิทธิ (ในแต่ละครัง้) ภำยใน 14 วนันบัแต่วนัครบก ำหนดกำรใชส้ิทธิ (ในครัง้นัน้ ๆ) 
และบริษัทจะด ำเนินกำรใหน้ำยทะเบียนผูถื้อหุน้ของบรษัิทจดช่ือผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ใชส้ทิธิเขำ้เป็นผู้
ถือหุน้สำมญัของบริษัทในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ตำมจ ำนวนหุน้สำมญัที่ค  ำนวณไดจ้ำกกำรใชส้ิทธิ (ในครัง้
นัน้ ๆ) 

ทัง้นี ้บรษัิทจะด ำเนินกำรยื่นค ำขอใหร้บัหุน้สำมญัเพิม่ทนุท่ีออกใหมเ่นื่องจำกกำรใชส้ทิธิตำมใบส ำคญั
แสดง สทิธิ เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนและเขำ้ท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยภ์ำยใน 30 วนันบัแตว่นั
ก ำหนดกำรใชส้ทิธิแตล่ะครัง้ 

หุน้สำมัญใหม่ที่ออกเนื่องจำกกำรใชส้ิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิจะมีสิทธิและสถำนะเท่ำเทียมกับหุน้
สำมญัของบรษัิทท่ีไดอ้อกไปก่อนหนำ้แลว้ทกุประกำร นบัตัง้แตว่นัที่มีกำรจดแจง้ช่ือของผูถื้อใบส ำคญัแสดง
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สิทธิหรือผูร้บัสิทธิแทนเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทและจดทะเบียนเพิ่มทนุช ำระแลว้เนื่องจำกกำรออกหุน้สำมญั
ใหมจ่ำกกำรใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้  

5.4.12 ในกรณีที่หุน้สำมญัที่ส  ำรองไวเ้พื่อรองรบักำรใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิไมเ่พียงพอ บรษัิทจะด ำเนินกำร
ชดใช้ค่ำเสียหำยที่เกิดขึน้ใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไม่สำมำรถใชส้ิทธิไดต้ำมขอ้ 7 อย่ำงไรก็ตำม 
บริษัทจะไม่ชดใชค้่ำเสียหำยใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไม่สำมำรถใชส้ิทธิได ้ถึงแมว้่ำจะมีหุน้สำมญั
เพียงพอ ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิเป็นบคุคลตำ่งดำ้วหรอืนิติบคุคลตำ่งประเทศที่ไมส่ำมำรถใชส้ทิธิ
ได ้เพรำะถกูจ ำกดัสทิธิตำมสดัสว่นกำรถือหุน้ท่ีระบใุนขอ้บงัคบัของบรษัิท  

5.4.13  นำยทะเบยีนของใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

บรษัิท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั  
93 ถนนรชัดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400  
SET Contact Center : 0-2009-9999 
Website  : http://www.set.or.th/tsd 
E-mail  : SETContactCenter@set.or.th 

นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะรบัผิดชอบกำรปิดสมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิซึ่งในสมุด 
ทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิจะตอ้งประกอบดว้ยช่ือเต็ม สญัชำติ และที่อยูข่องผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ 
และรำยละเอียดอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตำมที่ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยก์ ำหนด ในกรณีขอ้มลูไมต่รงกนั บรษัิทจะถือ
ว่ำ สมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นขอ้มลูที่ถูกตอ้ง ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิมีหนำ้ที่ในกำรแจง้
กำรเปลี่ยนแปลงหรือขอ้ผิดพลำดในรำยละเอียดในกำรลงบนัทึก ในสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ 
และนำยทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิจะเปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขขอ้ผิดพลำดดงักลำ่ว  

5.4.14 วิธีกำรสง่มอบใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

บริษัทจะด ำเนินกำรสง่มอบใบส ำคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่บคุคลตำมรำยช่ือผูท้ี่ไดร้บักำรจดัสรรใบส ำคญัแสดง 
สทิธิและบรษัิทจะด ำเนินกำรออกและสง่มอบใบส ำคญัแสดงสทิธิ ตำมรำยละเอียด ดงันี ้ 

mailto:SETContactCenter@set.or.th
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                                5.4.14.1 กรณีที่ผูไ้ดร้บักำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิไมม่ีบญัชีขำยหลกัทรพัยก์บับรษัิทหลกัทรพัยศ์นูยร์บั 
                                              ฝำกหลกัทรพัย/์นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิจะสง่มอบใบส ำคญัแสดงสทิธิตำมจ ำนวนที่ ไดร้บั 
                                              จดัสรรใหแ้ก่ผูท้ี่ไดร้บักำรจดัสรรทำงไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรบั ตำมช่ือที่อยูท่ี่ระบใุนสมดุ  
                                              ทะเบียนผูถื้อหุน้ภำยใน 15 วนัท ำกำร นบัแตว่นัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ ในกรณีนีผู้ท้ี่ไดร้บักำร  
                                              จดัสรรจะไมส่ำมำรถขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ไดร้บักำรจดัสรรในครัง้นีใ้นตลำดหลกัทรพัยไ์ด ้ 
                                             จนกวำ่จะไดร้บัใบส ำคญัแสดงสทิธิ ซึง่อำจไดร้บัภำยหลงัจำกที่ใบส ำคญัแสดงสทิธิของบริษัทเริม่ 
                                              ซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัย ์ 

5.4.14.2 กรณีที่ผูท้ี่ไดร้บักำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิมีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยก์บับริษัทหลกัทรพัยศ์นูย์
รบัฝำกหลกัทรพัย/์นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะน ำใบส ำคญัแสดงสิทธิฝำกไวก้บั “บริษัท 
ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อผูฝ้ำก” และศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยจ์ะบนัทึกยอด 
บญัชีจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่บริษัทนัน้ฝำกหลกัทรพัยอ์ยู่ในขณะเดียวกันบริษัทหลกัทรพัย์
นัน้ก็จะบนัทึกยอดบญัชีจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ผูไ้ดร้บัจัดสรรฝำกไว ้และออกหลกัฐำนกำร
ฝำกใหแ้ก่ผูท้ี่ไดร้บักำรจดัสรรภำยใน 7 วนัท ำกำร นบัจำกวนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ ในกรณีนีผู้ ้
ที่ได้รับกำรจัดสรรจะสำมำรถขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิในตลำดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลำด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยอนมุตัิใหท้  ำกำรซือ้ขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิในตลำดหลกัทรพัย  ์

ทัง้นี ้ช่ือของผูท้ี่ไดร้บักำรจดัสรรจะตอ้งตรงกับช่ือเจำ้ของบญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยท์ี่ผูท้ี่ไดร้บักำร 
จัดสรรประสงคท์ี่จะฝำกใบส ำคญัแสดงสิทธิไว ้มิฉะนัน้แลว้ บริษัท/ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์นำย 
ทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ขอสงวนสิทธิที่จะด ำเนินกำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูท้ี่ไดร้บั
กำรจดัสรรตำมขอ้ 5.4.14.1 แทน  

5.4.14.3 กรณีที่ผูไ้ดร้บักำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิประสงคจ์ะใหฝ้ำกไวใ้นบญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยก์บั
ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์สมำชิกเลขที่ 600 ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยน์ำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
จะน ำใบส ำคญัแสดงสทิธิฝำกไวศ้นูยร์บั ฝำกหลกัทรพัย ์และศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยจ์ะบนัทึกยอด
บัญชีจ ำนวนใบส ำคัญแสดงสิทธิตำม จ ำนวนที่ได้รับกำรจัดสรรไว้ในบัญชีของบัญชีผู้ออก
หลกัทรพัยส์มำชิกเลขที่ 600 และออกหลกัฐำน กำรฝำกใหแ้ก่ผูท้ี่ไดร้บักำรจดัสรรภำยใน 7 วนัท ำ
กำร นบัจำกวนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ เมื่อผูท้ี่ ไดร้บักำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิตอ้งกำรขำย
ใบส ำคญัแสดงสทิธิจะตอ้งขอถอนใบส ำคญัแสดง สทิธิออกจำกบญัชีเลขที่ 600 ดงักลำ่ว โดยตอ้ง
ติดต่อผ่ำนบริษัทหลกัทรพัยท์ั่วไป ซึ่งอำจจะมี ค่ำธรรมเนียมในกำรด ำเนินกำรตำมที่ศนูยร์บัฝำก
หลกัทรพัย ์และ/หรือ บริษัทหลกัทรพัยน์ัน้ ๆ ก ำหนด ดงันัน้ในกรณีนี ้ผูท้ี่ไดร้บัจดัสรรจะสำมำรถ
ขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิในตลำดหลกัทรพัยไ์ด ้ทนัทีที่ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยอนญุำตให้
ท ำกำรซือ้ขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิของบริษัทได ้ในตลำดหลกัทรพัย ์และผูท้ี่ไดร้บักำรจัดสรร
ใบส ำคญัแสดงสทิธิไดด้  ำเนินกำรถอนใบส ำคญัแสดง สทิธิออกจำกบญัชีเลขที่ 600 ดงักลำ่วแลว้ 
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                                 5.4.15 กำรสง่มอบหุน้สำมญัเพิม่ทนุท่ีเกิดจำกกำรใชส้ทิธิของใบส ำคญัแสดงสทิธิ 
          ในกำรใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัของบรษัิทตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทน    
          ใบส ำคญั แสดงสทิธิที่ใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญั สำมำรถเลอืกใหบ้รษัิทด ำเนินกำรในกรณีใดกรณีหนึง่ 
           ดงัตอ่ไปนี ้ 
5.4.15.1 ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ใชส้ทิธิซือ้หุน้เป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้สำมญั

โดยให้ออกใบหุ้นในนำมของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์/นำยทะเบียน
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ จะส่งมอบใบหุ้นตำมจ ำนวนที่ใช้สิทธิแก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทำง
ไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบั ตำมช่ือที่อยู่ที่ระบไุวใ้นสมดุทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ภำยใน 15 
วนัท ำกำรนบัจำกวนัครบก ำหนดกำรใชส้ทิธิ (แตล่ะครัง้) ในกรณีนี ้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะใช้
สิทธิซือ้หุน้สำมญัจะไม่สำมำรถขำยหุน้สำมญัที่เกิดจำกกำรใชส้ิทธิในตลำดหลกัทรพัยไ์ด้จนกวำ่
จะไดร้บัใบหุน้ ซึ่งอำจจะไดร้บัภำยหลงัจำกที่หุน้สำมญัที่เกิดจำกกำรใชส้ิทธิไดร้บัอนญุำตใหเ้ขำ้
ท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัย ์ 

5.4.15.2 ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ใชส้ิทธิซือ้หุน้เป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้
สำมญั แตป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิำรของศนูยฝ์ำกหลกัทรพัย ์โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิประสงคท์ี่จะ 
ฝำกหุน้สำมญัที่เกิดจำกกำรใชส้ิทธิไวใ้นบญัชีของบริษัทหลกัทรพัย ์ซึ่งผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิมี
บญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยอ์ยู่ ในกรณีนีศ้นูยร์บัฝำกหลกัทรพัย/์นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิจะ 
ด ำเนินกำรน ำหุน้สำมญัที่เกิดจำกกำรใชส้ิทธิฝำกไวก้บั “บรษัิทศนูยฝ์ำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) 
จ ำกัด เพื่อผู้ฝำก” และศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจ ำนวนหุ้นสำมัญที่บริษัท 
หลกัทรพัยน์ัน้ฝำกหุน้สำมญัอยู่ในขณะเดียวกนับริษัทหลกัทรพัยน์ัน้ก็จะบันทึกยอดบญัชีจ ำนวน
หุน้สำมญัที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัฝำกไวแ้ละออกหลกัฐำนกำรฝำกใหแ้ก่
ผูใ้ชส้ทิธิจองซือ้หุน้สำมญัภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัจำกวนัครบก ำหนดกำรใชส้ิทธิ (ในแตล่ะครัง้) ใน
กรณีนีผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดร้บักำรจดัสรรหุน้สำมญัจะสำมำรถขำยหุน้สำมญัที่เกิดจำกกำร
ใชส้ิทธิในตลำดหลกัทรพัยไ์ดท้นัทีที่ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยอนุญำตใหหุ้น้สำมญัที่เกิด
จำกกำรใชส้ทิธิท ำกำรซือ้ขำยไดใ้นตลำดหลกัทรพัย ์

ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ใชส้ทิธิซือ้หุน้เป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้เลอืกใหบ้รษัิทด ำเนินกำรตำม 
ขอ้ 5.4.15.2 ช่ือของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ใชส้ิทธิซือ้หุน้เป็นที่เรียบรอ้ยแลว้จะตอ้งตรงกบัช่ือ 
เจำ้ของบญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยท์ี่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิประสงคท์ี่จะฝำกหุน้สำมญัไวใ้นบญัชี 
หลกัทรพัยด์งักลำ่ว มิฉะนัน้ บริษัท/ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย/์นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ขอ 
สงวนสทิธิที่จะด ำเนินกำรออกใบหุน้แก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ใชส้ิทธิซือ้หุน้เป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้
ตำมขอ้ 5.4.15.1 แทน  

5.4.15.3 ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ใชส้ิทธิซือ้หุน้เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ไมป่ระสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ แต่
ประสงคจ์ะใชบ้รกิำรของศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิประสงคท์ี่จะฝำกหุน้ 
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สำมญัไวใ้นบญัชีของบรษัิทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมำชิกเลขที่ 600 กรณีนี ้บริษัทจะด ำเนินกำรน ำหุน้ 
สำมญัที่เกิดจำกกำรใชส้ทิธิฝำกไวก้บัศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์และศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยจ์ะบนัทึก 
ยอดบญัชีจ ำนวนหุน้สำมญั ตำมจ ำนวนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิไดร้บักำรจดัสรรไวใ้นบญัชีผูอ้อก 
หลกัทรพัย ์สมำชิกเลขที่ 600 และออกหลกัฐำนกำรฝำกใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ใชส้ทิธิซือ้ 
หุน้เป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้ภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัจำกวนัครบก ำหนดกำรใชส้ทิธิ (ในแตล่ะครัง้) เมื่อผู้
ที่ ใชส้ิทธิซือ้หุน้เป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ตอ้งกำรขำยหุน้ ผูท้ี่ใชส้ิทธิซือ้หุน้เป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ตอ้งขอ
ถอนหุน้ ออกจำกบญัชีเลขที่ 600 ดงักลำ่วเสียก่อน โดยตอ้งติดตอ่ผ่ำนบริษัทหลกัทรพัยท์ั่วไป ซึ่ง
อำจจะมีคำ่ธรรมเนียมในกำรด ำเนินตำมที่ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์และ/หรอื บรษัิทหลกัทรพัยน์ัน้ ๆ 
ก ำหนด ดงันัน้ในกรณีนีผู้ท้ี่ใชส้ิทธิซือ้หุน้เป็นที่เรียบรอ้ยแลว้จะสำมำรถขำยหุน้ที่ไดร้บัในตลำด
หลกัทรพัย ์ไดท้นัทีที่ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยอนญุำตใหหุ้น้ของบรษัิทท ำกำรซือ้ขำยไดใ้น
ตลำดหลกัทรพัย ์และผูท้ี่ใชส้ิทธิซือ้หุน้เป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ไดด้  ำเนินกำรถอนหุน้ออกจำกบัญชี
เลขที่ 600 ดงักลำ่วแลว้  

5.4.16  ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่บรษัิทออกครัง้นีไ้มม่ีขอ้ก ำหนดใหบ้รษัิทสำมำรถเรยีกใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิใช้
สทิธิก่อนระยะเวลำที่ก ำหนดตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

 

6. เงือ่นไขกำรปรับสิทธิ  

เพื่อรกัษำผลประโยชนต์อบแทนของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ใหด้อ้ยไปกว่ำเดิม บริษัทจะด ำเนินกำรปรบัรำคำกำรใช ้
สทิธิ และ/หรอื อตัรำกำรใชส้ทิธิในกำรซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ ตลอดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสทิธิ เมื่อเกิดเหตกุำรณใ์ด เหตกุำรณ์
หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

6.1 เมื่อบริษัทมีกำรเปลี่ยนแปลงมลูค่ำที่ตรำไวข้องหุน้ของบริษัท อนัเป็นผลมำจำกกำรรวมหุน้หรือกำรแบ่งแยกหุน้ที่ 
จ ำหน่ำยแลว้ของบริษัท โดยกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใชส้ิทธิและอตัรำกำรใชส้ิทธิจะมีผลเมื่อมลูค่ำที่ตรำไวม้ีผล
บงัคบัใชต้ำมที่เผยแพรผ่่ำนระบบเผยแพรข่อ้มลูของตลำดหลกัทรพัย์ (ระบบ SETLink) ทัง้นีบ้ริษัทจะแจง้ข่ำวกำร
ปรบัสทิธิผำ่นระบบเผยแพรข่อ้มลูของตลำดหลกัทรพัย ์ (ระบบ SETLink) อยำ่งชำ้ก่อนเวลำ 09.00 น. ของวนัท่ีกำร
ปรบัสทิธิมีผลบงัคบัใช ้ 

(1)  รำคำกำรใชส้ทิธิ จะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้

Price1 = Price0 x _[Par1]_ 
                                            [Par0]  
(2) อตัรำกำรใชส้ทิธิ จะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้

Ratio1 = Ratio0 x _[Par0]_ 
                                            [Par1]  
โดยที ่
Price1 คือ รำคำกำรใชส้ทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
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Price0 คือ รำคำกำรใชส้ทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
Ratio1 คือ อตัรำกำรใชส้ทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
Ratio0 คือ อตัรำกำรใชส้ทิธิใหมก่่อนกำรเปลีย่นแปลง 
Par1 คือ มลูคำ่ที่ตรำไวข้องหุน้สำมญัหลงักำรเปลีย่นแปลง 
Par0 คือ มลูคำ่ที่ตรำไวข้องหุน้สำมญัก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

6.2 เมื่อบริษัทเสนอขำยหุ้นสำมัญออกใหม่ต่อผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Right Offering) และ/หรือ ต่อ
ประชำชนทั่วไป และ/หรือ ต่อบคุคลในวงจ ำกดั โดย “รำคำสทุธิตอ่หุน้ของหุน้สำมญัที่ออกใหม่” ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 90 
ของ “รำคำตลำดตอ่หุน้ของหุน้สำมญัของบรษัิท” ซึง่กำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใชส้ทิธิและอตัรำกำรใชส้ิทธิจะมีผล
บงัคบัทนัที นบัตัง้แต่วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สำมญัจะไม่ไดร้บัสิทธิในกำรจองซือ้หุน้สำมญัที่ออกใหม่ (วนัแรกที่ตลำด
หลกัทรพัยข์ึน้ เครื่องหมำย XR) ส ำหรบักรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Issue) และ/หรือ วนัแรก
ของกำรเสนอขำยหุน้สำมญัที่ออกใหม่ส  ำหรบักรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็น
กำรเสนอขำยใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั (แลว้แต่กรณี) ทัง้นี ้บริษัทจะแจง้ข่ำวกำรปรบัสิทธิผ่ำนระบบเผยแพร่ขอ้มูล
ของตลำดหลกัทรพัยฯ์ อยำ่งชำ้ก่อนเวลำ 09.00 น. ของวนัท่ีกำรปรบัสทิธิมีผลบงัคบัใช ้(หรอืวนัขึน้เครือ่งหมำย) 

ในกำรนี ้"รำคำสทุธิตอ่หุน้ของหุน้สำมญัที่ออกใหม่” ค ำนวณไดจ้ำกจ ำนวนเงินทัง้หมดที่บรษัิทจะไดร้บัจำกกำรเสนอ 
ขำยหุน้สำมญัที่ออกใหม ่ หกัดว้ยคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กิดขึน้จำกกำรเสนอขำยหลกัทรพัยท์ี่ออกนัน้ (ถำ้มี) หำรดว้ยจ ำนวน
หุน้สำมญัที่ออกใหมท่ัง้หมด 

อนึ่ง ในกรณีที่มีกำรเสนอขำยหุน้สำมญัที่ออกใหมพ่รอ้มกนัมำกกวำ่ 1 รำคำกำรเสนอขำย ภำยใตเ้ง่ือนไขที่จะตอ้ง
จองซือ้หุน้ดงักลำ่วดว้ยกนั ใหน้ ำรำคำเสนอขำยทกุรำคำมำค ำนวณรำคำสทุธิตอ่หุน้ของหุ้นสำมญัที่ออกใหม ่แตใ่น
กรณีที่กำรเสนอขำยดงักลำ่วไม่อยู่ภำยในเง่ือนไขที่ตอ้งจองซือ้ดว้ยกนั ใหน้ ำเฉพำะรำคำเสนอขำยที่ต  ่ำกวำ่รอ้ยละ 
90 ของ "รำคำตลำดตอ่หุน้ของหุน้สำมญัของบรษัิท" มำค ำนวณกำรเปลีย่นแปลงเทำ่นัน้ 

"รำคำตลำดตอ่หุน้ของหุน้สำมญัของบรษัิท" ไดก้ ำหนดไวเ้ทำ่กบัมลูคำ่กำรซือ้ขำยหุน้สำมญัของบรษัิททัง้หมดในแต่
ละ วันหำรดว้ยจ ำนวนหุน้สำมัญของบริษัทที่มีกำรซือ้ขำยทัง้หมดในตลำดหลกัทรพัยใ์นวันดังกล่ำวยอ้นหลัง
ระหวำ่ง ระยะเวลำ 15 วนัท ำกำรติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ 

“วนัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ” หมำยถงึวนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สำมญัจะไมไ่ดร้บัสทิธิในกำรจองซือ้หุน้สำมญัทีอ่อกใหม ่(วนัแรก
ทีต่ลำดหลกัทรพัยข์ึน้เครือ่งหมำย XR) ส  ำหรบักรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Issue) และ/หรอื 
วนัแรกของกำรเสนอขำยหุน้สำมญัที่ออกใหม ่ส ำหรบักรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทั่วไป และ/หรอื กรณี
ที่เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั (แลว้แตก่รณี) 

ในกรณีที่ไมส่ำมำรถหำ “รำคำตลำดตอ่หุน้ของหุน้สำมญัของบรษัิท” เนื่องจำกหุน้สำมญัไมม่ีกำรซือ้ขำยในช่วงเวลำ 
ดงักลำ่ว บริษัทจะด ำเนินกำรก ำหนดใหใ้ชร้ำคำยตุิธรรมของหุน้สำมญัของบริษัทเพื่อใชใ้นกำรค ำนวณแทน “รำคำ
ยตุิธรรม” หมำยถึง รำคำที่ประเมินโดยที่ปรกึษำทำงกำรเงินท่ีส ำนกังำน ก.ล.ต. ใหค้วำมเห็นชอบ  
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(1)  รำคำกำรใชส้ทิธิ จะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้

Price1 = Price0 x _[(Ax MP)+BX]_ 
                           [MP(A+B)]  

(2) อตัรำกำรใชส้ทิธิ จะเปลีย่นแปลงตำมสตูรค ำนวณดงันี ้
Ratio1 = Ratio0 x _[MP(A+B)]_ 
                      [(Ax MP) + BX] 

โดยที ่
Price1 คือ รำคำกำรใชส้ทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
Price0 คือ รำคำกำรใชส้ทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
Ratio1 คือ อตัรำกำรใชส้ทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
Ratio0 คือ อตัรำกำรใชส้ทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
MP คือ รำคำตลำดของหุน้สำมญัของบรษัิท 
A คือ จ ำนวนหุน้สำมญัที่ไดเ้รียกช ำระเต็มมลูค่ำแลว้ ณ วนัก่อนวนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้เพื่อ

สทิธิในกำรจองซือ้หุน้สำมญัที่ออกใหมก่รณีกำรเสนอขำยหุน้สำมญั ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/
หรือวนัก่อนวนัแรกของกำรเสนอขำยหุน้สำมญัที่ออกใหม่ กรณีกำรเสนอหุน้สำมญัใหแ้ก่
ประชำชนทั่วไป และ/หรอืกรณีเสนอขำยหุน้สำมญัใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั แลว้แตก่รณี  

B คือ จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขำยต่อผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขำยให้แก่
ประชำชนทั่วไป และ/หรอื เสนอขำยใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั (แลว้แตก่รณี) 

BX คือ จ ำนวนเงินที่จะไดร้บัทัง้สิน้ หลงัหกัค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรออกหลกัทรพัยน์ัน้ (ถำ้มี) ทัง้
จำกกำรเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ เสนอขำยใหแ้ก่ ประชำชนทั่วไป และ/หรือ 
เสนอขำยใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั (แลว้แตก่รณี) 

6.3 เมื่อบรษัิทเสนอขำยหลกัทรพัยอ์อกใหมใ่ด ๆ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรอื เสนอขำยประชำชนทั่วไป และ/หรอื บคุคล
ในวงจ ำกัดโดยที่หลกัทรพัยน์ัน้มีสิทธิที่จะแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็นหุน้สำมญัได ้หรือใหส้ิทธิในกำรซือ้หุน้สำมญั 
(“หลกัทรพัยท์ี่ออกใหมท่ี่มีสิทธิแปลงสภำพ”) เช่น หุน้กูแ้ปลงสภำพ หรือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญั หรอื 
ใบแสดงสทิธิในกำรซือ้หุน้เพิ่มทนุท่ีโอนสทิธิได ้(TSR) โดยที่ “รำคำสทุธิตอ่หุน้ของหุน้สำมญัที่จะออกใหมเ่พื่อรองรบั
สทิธิ ดงักลำ่วต่อกวำ่รอ้ยละ 90 ของ “รำคำตลำดตอ่หุน้ของหุน้สำมญัของบรษัิท” 

กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใชส้ิทธิ และอตัรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สำมญัจะไมไ่ดร้บั
สิทธิ ในกำรซือ้หลกัทรพัยอ์อกใหม่ใด ๆ ที่มีสิทธิแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็นหุน้สำมญัหรือให้สิทธิในกำรจองซือ้หุน้
สำมญั (วนัแรกที่ตลำดหลกัทรพัยข์ึน้เครื่องหมำย XW) ส ำหรบักรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม (Right 
Issue) โดยไมค่ิดมลูคำ่ และ/หรอื วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สำมญัจะไมไ่ดร้บัสทิธิในกำรซือ้หลกัทรพัยอ์อกใหมใ่ด ๆ ที่มีสทิธิ
แปลงสภำพ / เปลีย่นเป็นหุน้สำมญั หรอืใหส้ทิธิในกำรจองซือ้หุน้สำมญั ส ำหรบักรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหก้บัผูถื้อ
หุน้เดิม (Rights Issue) และ/หรือ วันแรกของกำรเสนอขำยหลกัทรพัยอ์อกใหม่ใด ๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภำพ / 
เปลีย่นเป็นหุน้สำมญัได ้หรอืใหส้ทิธิในกำรจองซือ้หุน้สำมญั กรณีเสนอขำยใหก้บัประชำชนทั่วไป และ/หรอื กรณีที่
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เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั และ/หรอื วนัแรกที่ผูซ้ือ้หลกัทรพัยไ์ม่ไดส้ิทธิรบัใบส ำคญัแสดงสทิธิในกำร
ซือ้หุน้เพิ่มทนุที่โอนสิทธิได ้(วนัแรกที่ตลำดหลกัทรพัยข์ึน้เครื่องหมำย XT ส ำหรบักรณีที่บริษัทมีกำรออกใบแสดง
สิทธิในกำรซือ้หุน้เพิ่มทุนที่โอนสิทธิได ้(TSR)) ทัง้นี ้บริษัทจะแจง้ข่ำวกำรปรบัสิทธิผ่ำนระบบเผยแพร่ขอ้มูลของ
ตลำดหลกัทรพัย ์(ระบบ SETLink) อย่ำงชำ้ก่อนเวลำ 09.00 น. ของวนัที่กำรปรบัสิทธิมีผลบงัคบัใช ้(หรือวนัขึน้
เครือ่งหมำย) 

 “รำคำสทุธิตอ่หุน้ของหุน้สำมญัที่ออกใหมเ่พื่อรองรบัสิทธิ” ค ำนวณไดจ้ำกจ ำนวนเงินที่บรษัิทจะไดร้บัจำกกำรขำย 
หลกัทรพัยท์ี่ใหส้ทิธิที่จะแปลงสภำพ / เปลีย่นเป็นหุน้สำมญั หรอืใหส้ทิธิในกำรจองซือ้หุน้สำมญั หรอืใหส้ทิธิในกำร
ซือ้ หุน้เพิ่มทนุที่โอนสิทธิได ้หกัดว้ยค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรออกหลกัทรพัยน์ัน้ (ถำ้มี) รวมกบัเงินที่จะไดร้บัจำก
กำรแปลง สภำพ / เปลี่ยนเป็นหุน้สำมญั หรือใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญั หรือใหส้ิทธิในกำรซือ้หุน้เพิ่มทุนที่โอนสิทธิไดน้ัน้ 
หำรดว้ย จ ำนวนหุน้ทัง้สิน้ท่ีตอ้งออกใหมเ่พื่อรองรบักำรใชส้ทิธินัน้ 

อนึ่ง ในกรณีที่มีกำรเสนอขำยหุน้สำมญัที่ออกใหมพ่รอ้มกนัมำกกวำ่ 1 รำคำกำรเสนอขำย ภำยใตเ้ง่ือนไขที่จะตอ้ง
จองซือ้หุน้ดงักลำ่วดว้ยกนั ใหน้ ำรำคำเสนอขำยทกุรำคำมำค ำนวณรำคำสทุธิตอ่หุน้ของหุน้สำมญัที่ออกใหม ่แตใ่น
กรณีที่กำรเสนอขำยดงักลำ่วไม่อยู่ภำยในเง่ือนไขที่ตอ้งจองซือ้ดว้ยกัน ใหน้ ำเฉพำะรำคำเสนอขำยที่ต  ่ำกวำ่รอ้ยละ 
90 ของ "รำคำตลำดตอ่หุน้ของหุน้สำมญัของบรษัิท" มำค ำนวณกำรเปลีย่นแปลงเทำ่นัน้  

"รำคำตลำดตอ่หุน้ของหุน้สำมญัของบรษัิท" มีควำมหมำยเช่นเดียวกบัรำยละเอียดในขอ้ 6.2 ขำ้งตน้  

“วนัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ” หมำยถึง วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สำมญัจะไมไ่ดร้บัสทิธิในกำรจองซือ้หลกัทรพัยท์ี่ออกใหมใ่ด ๆ ที่
ใหส้ทิธิแปลงสภำพเปลีย่นเป็นหุน้สำมญัหรอืใหส้ทิธิในกำรซือ้หุน้สำมญั ส ำหรบักรณีที่เป็นกำรเสนอขำยหลกัทรพัย์
ดงักล่ำวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Issue) และ/หรือ วนัแรกของกำรเสนอขำยหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ใด ๆ ที่ใหส้ิทธิ
แปลงสภำพเป็นหุน้สำมญั หรือใหส้ิทธิในกำรซือ้หุน้สำมญัส ำหรบักรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทั่วไป 
และ/หรือ กรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั และ/หรือ วนัแรกที่ผูซ้ือ้หลกัทรพัยไ์มไ่ดส้ิทธิรบัใบส ำคญั
แสดงสิทธิในกำรซือ้หุน้เพิ่มทนุที่โอนสิทธิได ้(วนัแรกที่ตลำดหลกัทรพัยข์ึน้เครื่องหมำย XT ส ำหรบักรณีที่บรษัิทมี
กำรออกใบแสดงสทิธิในกำรซือ้หุน้เพิ่มทนุท่ีโอนสทิธิได ้(TSR) (แลว้แตก่รณี)  

(1)  รำคำกำรใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้
Price1 = Price0 x _[(Ax MP)+BX]_ 
                           [MP(A+B)]  

(2) อตัรำกำรใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้
Ratio1 = Ratio0 x  _[MP(A+B)]__ 
                         [(Ax MP)+BX] 

โดยที ่
Price1 คือ รำคำกำรใชส้ทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
Price0 คือ รำคำกำรใชส้ทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
Ratio1 คือ อตัรำกำรใชส้ทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง  
Ratio0 คือ อตัรำกำรใชส้ทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง  
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MP คือ รำคำตลำดของหุน้สำมญัของบรษัิท 
  A คือ จ ำนวนหุน้สำมญัที่ไดเ้รียกช ำระเต็มมลูค่ำแลว้ ณ วนัก ำหนดรำยช่ือผู ้ถือหุน้ที่มีสิทธิไดร้บั

จดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ (Record date) เพื่อสิทธิในกำร จองซือ้หลกัทรพัยท์ี่ออกใหมท่ี่มี
สิทธิที่จะแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็นหุน้สำมญัได ้หรือใหส้ิทธิในกำรซือ้หุน้สำมญั กรณีเสนอ
ขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือวนั ก่อนวนัแรกของกำรเสนอขำยหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ที่มี
สทิธิที่จะแปลงสภำพ หรอื เปลีย่นเป็นหุน้สำมญัได ้หรอืใหส้ทิธิในกำรจองซือ้หุน้สำมญั กรณี
เสนอขำยต่อ ประชำชนทั่วไป และ/หรือกรณีเสนอขำยใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั และ/หรือ วนั 
ก่อนวนัแรกของกำรใหส้ทิธิใหส้ทิธิในกำรซือ้หุน้เพิ่มทนุท่ีโอนสทิธิได ้(แลว้แต่กรณี)  

B คือ จ ำนวนหุน้สำมญัที่ออกใหม่เพื่อรองรบักำรใชส้ิทธิของหลกัทรพัยใ์ด ๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลง
สภำพหรอืเปลีย่นเป็นหุน้สำมญัไดห้รอืใหส้ทิธิในกำรจองซือ้หุน้สำมญั ตำมที่เสนอขำยใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ เสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทั่วไป และ/ หรือ เสนอขำยใหแ้ก่บคุคลใน
วงจ ำกดั หรอืใหส้ทิธิใหส้ทิธิในกำรซือ้หุน้เพิ่มทนุท่ีโอนสทิธิได ้ 

BX คือ จ ำนวนเงินที่จะไดร้บัทัง้สิน้ หลงัหกัคำ่ใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรออกหลกัทรพัยใ์ด ๆ ท่ีใหส้ิทธิ
ที่จะแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็นหุน้สำมญัไดห้รือให้สิทธิในกำรจองซือ้หุน้สำมญัส ำหรบักำร
เสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ เสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขำย
ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั รวมกับเงินที่จะไดร้บัจำกกำรใชส้ิทธิแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็นหุน้
สำมญัไดห้รือใหส้ิทธิในกำรจองซือ้หุน้สำมญั หรือใหส้ิทธิใหส้ิทธิในกำรซือ้หุน้เพิ่มทนุที่โอน
สทิธิได ้

6.4 เมื่อบริษัทจ่ำยเงินปันผลทัง้หมดหรือบำงสว่นเป็นหุน้สำมญัที่ออกใหมใ่หแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัท ซึ่งกำรเปลีย่นแปลง
รำคำกำรใชส้ทิธิ และอตัรำกำรใชส้ทิธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แตว่นัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สำมญัจะไม่มีสทิธิรบัหุน้ปันผล (วนั
แรกที่ตลำดหลกัทรพัยข์ึน้เครือ่งหมำย XD) ทัง้นี ้บริษัทจะแจง้ข่ำวกำรปรบัสิทธิผ่ำนระบบเผยแพรข่อ้มลูของตลำด
หลักทรัพย์ (ระบบ SETLink) อย่ำงช้ำก่อนเวลำ 09.00 น. ของวันที่กำรปรับสิทธิมีผลบังคับใช้ (หรือวันขึน้
เครือ่งหมำย)  

(1) รำคำกำรใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้
Price1 = Price0 x  __[A]__ 
                          [A+B] 

(2) อตัรำกำรใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้
Ratio1 = Ratio0 x _[A+B]_ 
                           [A] 

โดยที ่
Price1  คือ  รำคำกำรใชส้ทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง  
Price0  คือ  รำคำกำรใชส้ทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง  
Ratio1  คือ  อตัรำกำรใชส้ทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง  
Ratio0  คือ  อตัรำกำรใชส้ทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง  
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A  คือ  จ ำนวนหุน้สำมญัที่ไดเ้รยีกช ำระเต็มมลูคำ่แลว้ ณ วนัก่อนวนัก ำหนดรำยช่ือ (Record Date) 
หรอืวนัก่อนวนัปิดสมดุทะเบยีนผูถื้อหุน้เพื่อสทิธิในกำรรบัหุน้ปันผล (แลว้แตก่รณี)  

B  คือ  จ ำนวนหุน้สำมญัที่ออกใหมใ่นรูปแบบของหุน้สำมญัปันผล 

6.5 เมื่อบริษัทมีกำรจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินเกินกวำ่อตัรำรอ้ยละ 80 ของก ำไรสทุธิตำมงบกำรเงินเฉพำะของบริษัท [งบ 
ตรวจสอบงวดปีบญัชีที่จ่ำยเงินปันผล] หลงัจำกหกัเงินส ำรองตำมกฎหมำย จำกผลกำรด ำเนินงำนในรอบระยะเวลำ 
บัญชีใด ๆ ในระหว่ำงอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ ไม่ว่ำจะจ่ำยจำกผลกำรด ำเนินงำนหรือก ำไรสะสม กำร
เปลี่ยนแปลงรำคำกำรใชส้ิทธิและอัตรำกำรใชส้ิทธิจะมีผลบงัคบั ทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สำมญัจะไม่มีสิทธิรบั
เงินปันผล (วนัแรกที่ตลำดหลกัทรพัยข์ึน้เครือ่งหมำย XD) โดยบรษัิทจะพิจำรณำปรบัสทิธิจำกกำรจ่ำยเงินปันผลทัง้
ปี โดยจะไม่มีกำรพิจำรณำปรบัสิทธิเมื่อมีกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล แต่จะด ำเนินกำรปรบัสิทธิครัง้เดียวตอน
จ่ำยเงินปันผลประจ ำปี อย่ำงไรก็ดี หำกบริษัทพิจำรณำแลว้เห็นว่ำ ในกำรจ่ำยเงินปันผลทัง้ปีนัน้ถือวำ่บริษัทมีกำร
จ่ำยเงินปันผลเกินอตัรำที่ก ำหนด บรษัิทจะพิจำรณำปรบัสทิธิทนัทีเมื่อมีกำรจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลในแตล่ะครัง้ 
ทัง้นี ้บริษัทจะแจง้ข่ำวกำรปรบัสิทธ์ิผ่ำนระบบเผยแพรข่อ้มลูของตลำดหลกัทรพัย์ (ระบบ SETLink) อย่ำงชำ้ก่อน
เวลำ 09.00 น. ของวนัท่ีกำรปรบัสทิธิมีผลบงัคบัใช ้(หรอืวนัขึน้เครือ่งหมำย) 

 ทัง้นี ้ อตัรำรอ้ยละของเงินปันผลที่จ่ำยใหก้บัผูถื้อหุน้ ค ำนวณโดยน ำเงินปันผลที่จำ่ยออกจรงิจำกผลกำรด ำเนินงำน
ในแตล่ะรอบระยะเวลำบญัชี หำรดว้ยก ำไรสทุธิตำมงบกำรเงินเฉพำะของบรษัิท [งบตรวจสอบงวดปีบญัชีที่จำ่ยเงิน
ปันผล] หลงัจำกหกัเงินส ำรองตำมกฎหมำย ของผลกำรด ำเนินงำนของรอบระยะเวลำบญัชีปีเดยีวกนั โดยที่เงินปัน
ผลที่จ่ำยออกจรงิดงักลำ่วใหร้วมถึงเงินปันผลที่จ่ำยระหวำ่งกำลในแตล่ะรอบบญัชีดงักลำ่วดว้ย 

วนัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ หมำยถงึ วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สำมญัจะไมไ่ดร้บัสทิธิในเงินปันผล (วนัแรกที่ตลำดหลกัทรพัยข์ึน้
เครือ่งหมำย XD)  

(1)  รำคำกำรใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้
Price1 = Price0 x _[MP-(D-R)]_ 
                             [MP] 

 (2)  อตัรำกำรใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้
Ratio1 = Ratio0 x ____[MP]____ 
                         [MP (D - R)]  

โดยที่  
Price1  คือ  รำคำกำรใชส้ทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
Price0  คือ  รำคำกำรใชส้ทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง  
Ratio1  คือ  อตัรำกำรใชส้ทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
Ratio0  คือ  อตัรำกำรใชส้ทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
MP  คือ  รำคำตลำดของหุน้สำมญัของบรษัิท 
D  คือ  เงินปันผลตอ่หุน้ท่ีจ่ำยจรงิแก่ผูถื้อหุน้ 
R  คือ เงินปันผลตอ่หุน้ท่ีค ำนวณไดห้ำกจ่ำยในอตัรำรอ้ยละ 80 ของก ำไรสทุธิตำมงบกำรเงินเฉพำะ

ของบรษัิท (ที่ไดม้กีำรตรวจสอบแลว้ลำ่สดุ) หลงัจำกหกัเงินส ำรองตำมกฎหมำย หำรดว้ย
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จ ำนวนหุน้ทัง้หมดทีม่ีสทิธิไดร้บัเงินปันผล 

6.6 ในกรณีที่มีเหตกุำรณอ์นัท ำใหผ้ลตอบแทนใด ๆ ที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเสียสิทธิและประโยชนอ์นัพึงได ้ซึ่งเป็น 
เหตกุำรณท์ี่ไม่ไดก้ ำหนดอยู่ในขอ้ 6.1 ถึงขอ้ 6.5 ดงักลำ่วขำ้งตน้ ใหเ้ป็นดลุยพินิจของบริษัทว่ำจะมีกำรพิจำรณำ 
ดงัต่อไปนีห้รือไม่ ซึ่งจะเป็นกำรพิจำรณำเพื่อก ำหนดกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใชส้ิทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใชส้ทิธิ 
(หรือ ปรบัจ ำนวนหน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ แทนอตัรำกำรใชส้ิทธิ) ใหม่อย่ำงเป็นธรรม โดยไม่ท ำใหส้ิทธิของผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิดอ้ยไปกว่ำเดิม โดยใหถื้อว่ำผลกำรพิจำรณำนัน้เป็นที่สดุ ทัง้นี ้บริษัทจะแจง้ข่ำวกำรปรบัสิทธิ
ผ่ำนระบบเผยแพรข่อ้มลูของตลำดหลกัทรพัย ์(ระบบ SETLink) อย่ำงชำ้ก่อนเวลำ 09.00 น. ของวนัที่ท  ำกำรปรบั
สิทธิมีผลบงัคบัใช ้(หรือวนัขึน้เครื่องหมำย) และบริษัทจะแจง้เป็นหนงัสือใหส้  ำนกังำน ก.ล.ต. และนำยทะเบียน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบถึงรำยละเอียดดงักล่ำว รวมทัง้จัดส่งขอ้ก ำหนดสิทธิฉบบัแกไ้ขไปยงัหน่วยงำนต่ำง ๆ 
ดงักลำ่ว ภำยในระยะเวลำ 15 วนันบัตัง้แตว่นัท่ีมีเหตใุหต้อ้งด ำเนินกำรเปลีย่นแปลงกำรใชส้ทิธิดงักลำ่ว 

6.7 กำรค ำนวณกำรเปลีย่นรำคำกำรใชส้ทิธิและอตัรำกำรใชส้ทิธิตำมขอ้ 6.1 ถึงขอ้ 6.6 เป็นอิสระตอ่กนั และจะค ำนวณ
กำรเปลี่ยนแปลงตำมล ำดบัเหตุกำรณก์่อนหลงั ในกรณีที่มีเหตุกำรณต์่ำง ๆ จะเกิดขึน้พรอ้มกันใหค้  ำนวณกำร
เปลี่ยนแปลง เรียงล ำดบัดงันี ้คือ ขอ้ 6.1 ขอ้ 6.5 ขอ้ 6.4 ขอ้ 6.2 ขอ้ 6.3 และขอ้ 6.6 โดยในแตล่ะล ำดบัครัง้ที่มีกำร
ค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลงใหค้งสภำพของรำคำกำรใชส้ิทธิและอัตรำกำรใชส้ิทธิเป็นทศนิยม 5 ต ำแหน่ง (ไม่ตอ้งปัด
เลขทศนิยม ต ำแหนง่ที่ 5 และทศนิยมตัง้แตต่  ำแหนง่ที่ 6 ใหต้ดัทิง้ทัง้หมด) 

6.8 กำรค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใชส้ิทธิ และอตัรำกำรใชส้ิทธิตำมขอ้ 6.1 ถึงขอ้ 6.6 จะไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง
ซึ่งท ำใหร้ำคำกำรใชส้ิทธิใหม่สงูขึน้ และ/หรือ อตัรำกำรใชส้ิทธิลดลง เวน้แต่กรณีกำรรวมหุน้ ส  ำหรบักำรค ำนวณ
จ ำนวนเงินจำกกำรใชส้ทิธิ จะค ำนวณจำกรำคำกำรใชส้ทิธิใหมห่ลงักำรเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 5 ต ำแหน่ง) คณูกบั
จ ำนวนหุน้สำมญั (จ ำนวนหุน้สำมญัค ำนวณไดจ้ำก อตัรำกำรใชส้ทิธิใหม่คณูกบัจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธิที่แสดง
ควำมจ ำนงกำรใชส้ทิธิเมื่อค ำนวณไดจ้ ำนวนหุน้ออกมำเป็นเศษหุน้ใหต้ดัเศษของหุน้นัน้ทิง้) 

ทัง้นี ้ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใชส้ทิธิจนเป็นผลท ำใหร้ำคำกำรใชส้ิทธิใหมท่ี่ค  ำนวณตำมสตูรมีรำคำต ่ำ
กว่ำมลูคำ่ที่ตรำไวข้องหุน้สำมญั (Par Value) ของบริษัทนัน้ ใหใ้ชม้ลูค่ำที่ตรำไวข้องหุน้สำมญัของบริษัทเป็นรำคำ
ใช้สิทธิใหม่ เวน้แต่กรณีที่กฎหมำยก ำหนดเป็นอย่ำงอื่น ส  ำหรบัอัตรำกำรใช้สิทธิใหม่ใหใ้ช้อัตรำกำรใช้สิทธิที่
ค  ำนวณไดต้ำมขอ้ 6.1 ถึงขอ้ 6.6 เช่นเดิม 

6.9 บรษัิทอำจท ำกำรปรบัรำคำกำรใชส้ทิธิควบคูก่บักำรออกใบส ำคญัแสดงสทิธิใหมท่ดแทนกำรปรบัอตัรำกำรใชส้ทิธิก็
ได ้

6.10 กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใชส้ิทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใชส้ิทธิตำมขอ้ 6.1 ถึงขอ้ 6.6 และ/หรือ กำรออกใบส ำคญั
แสดงสิทธิใหม่ทดแทนกำรปรบัอตัรำกำรใชส้ิทธิตำมขอ้ 6.9 บริษัทจะด ำเนินกำรแจง้รำยละเอียดเก่ียวกบักำรปรบั
อตัรำและรำคำของใบส ำคญัแสดงสทิธิใหต้ลำดหลกัทรพัยท์รำบทนัทีผำ่นระบบเผยแพรข่อ้มลูของตลำดหลกัทรพัย์
(ระบบ SETLink) ก่อนวนัที่กำรปรบัสิทธิมีผลบงัคบัใช ้หรือย่ำงชำ้ก่อน 09.00 น. ของวนัที่กำรปรบัสิทธิมีผลบงัคบั
ใช ้และแจง้เป็นหนงัสอืตอ่ส ำนกังำน ก.ล.ต.และนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิภำยใน 15 วนั นบัแตว่นัท่ีกำรปรบั
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สทิธิมีผลบงัคบัใช ้และจดัสง่ขอ้ก ำหนดสทิธิที่แกไ้ขเพิ่มเติมใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิภำยใน 15 วนันบัแตว่นัที่
ไดร้บักำรรอ้งขอเป็นหนงัสอืจำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ และจะจดัใหม้ีกำรเก็บรกัษำส ำเนำขอ้ก ำหนด สทิธิที่แกไ้ข
เพิ่มเติม ณ ส ำนกังำนใหญ่ของบรษัิท และ/หรือ ส ำนกังำนใหญ่ของตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ (ถำ้มี)  
เพื่อใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถขอตรวจสอบส ำเนำขอ้ก ำหนดสิทธิที่แกไ้ขเพิ่มเติมไดใ้นวนัและเวลำท ำกำร
ของสถำนท่ีดงักลำ่ว 

 

7. ค่ำเสียหำยกรณีที่บริษัทไม่สำมำรถจัดให้มีหุน้รองรับกำรใชส้ิทธิ  

บรษัิทจะชดใชค้ำ่เสยีหำยใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ ตำมรำยละเอียดดงันี ้ 

7.1 บริษัทจะชดใชค้่ำเสียหำยใหเ้ฉพำะผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่มำแจง้ควำมจ ำนงที่จะใชส้ิทธิในวนัก ำหนดกำรใช้
สิทธิ (แต่ละครัง้) และบริษัทไม่สำมำรถจดัใหม้ีหุน้สำมัญเพื่อรองรบักำรใชส้ิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิไดอ้ย่ำง
ครบถว้น โดยค่ำเสียหำยที่บริษัทจะชดใชใ้หแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักลำ่ว สำมำรถค ำนวณไดต้ำมที่ก ำหนด
ในขอ้ 7.3 ยกเวน้ กรณีที่บริษัทไม่สำมำรถออกหุน้สำมญัใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดเ้นื่องจำกขอ้จ ำกดัเรื่อง
สดัสว่นกำรถือหุน้ของคนที่มิไดม้ีสญัชำติไทยตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 12 ในกรณีนีบ้รษัิทไมม่ีหนำ้ที่ตอ้งชดใชค้ำ่เสยีหำย
ใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

7.2 กำรชดใชค้่ำเสียหำยตำมขอ้ 7.1 บริษัทจะช ำระใหเ้ป็นเช็ค ดร๊ำฟท ์ตั๋วแลกเงินธนำคำร หรือค ำสั่งจ่ำยเงินของ
ธนำคำร ซึ่งขีดครอ่มสั่งจ่ำยเฉพำะช่ือผูถื้อใบส ำคญัสิทธิ และจะจดัสง่ทำงไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบัภำยใน 10 
วนัท ำกำรนบัจำกวนัที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิมำแจง้ควำมจ ำนงที่จะใชส้ิทธิ ในกรณีที่บริษัทไม่สำมำรถคืนเงิน
คำ่เสยีหำยใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิไดภ้ำยในระยะเวลำดงักลำ่ว ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิจะไดร้บัดอกเบีย้ใน
อตัรำรอ้ยละ 5 ตอ่ปี โดยค ำนวณนบัแตว่นัท่ีพน้ก ำหนด 10 วนัท ำกำรดงักลำ่วจนถึง (แตไ่มร่วม) วนัท่ีผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสทิธิไดร้บัคืนเงินคำ่เสยีหำย 

อย่ำงไรก็ดี ไม่ว่ำในกรณีใด ๆ หำกบริษัทไดท้ ำกำรส่งเช็ค ดร๊ำฟท ์ตั๋วแลกเงินธนำคำร หรือ ค ำสั่งจ่ำยเงินของ
ธนำคำร ซึ่ง ขีดครอ่มสั่งจ่ำยเฉพำะช่ือผูถื้อใบส ำคญัสิทธิทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบใุนหนงัสือแสดง
ควำมจ ำนงในกำร ใชส้ิทธิโดยถกูตอ้งแลว้ ใหถื้อว่ำผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดร้บัเงินค่ำเสียหำยคืนแลว้โดยชอบ
และไมม่ีสทิธิเรยีกรอ้ง ดอกเบีย้ และ/หรอื คำ่เสยีหำยใด ๆ อีกตอ่ไป 

7.3 กำรค ำนวณคำ่เสยีหำยที่บรษัิทจะชดใชใ้หแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ ตำมขอ้ 7.1 มีสตูรกำรค ำนวณดงันี ้
 

คำ่เสยีหำยตอ่ใบส ำคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย เทำ่กบั B X [MP - EP]  
 

โดยที่  
B  คือ  จ ำนวนหุน้สำมญัที่ไมส่ำมำรถจดัใหม้ีหรอืเพิม่ขึน้ไดต้ำมอตัรำกำรใชส้ทิธิที่เปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้ตอ่ 1 

หนว่ยใบส ำคญัแสดงสทิธิ  
MP  คือ  รำคำเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนักของหุ้นสำมัญของบริษัท ในวันก ำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละรอบ ซึ่งผู้ถือ
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ใบส ำคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิมำแสดงควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ (รำคำเฉลีย่ถ่วง
น ำ้หนักของหุน้สำมัญของบริษัท ค ำนวณจำกมูลค่ำซือ้ขำยหุน้สำมญัทัง้หมด หำรดว้ยจ ำนวนหุน้
สำมญัที่มีกำรซือ้ขำยทัง้หมดในตลำดหลกัทรพัย)์  

EP  คือ  รำคำกำรใชส้ทิธิ หรอืรำคำกำรใชส้ทิธิที่มีกำรเปลีย่นแปลงตำมเง่ือนไขกำรปรบัสทิธิลำ่สดุ (ถำ้มี) 

ทัง้นี ้คำ่เสยีหำยที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิจะไดร้บัในกรณีที่บรษัิทไมส่ำมำรถจดัใหม้ีหุน้รองรบักำรใชส้ทิธิได ้ซึง่ตอ้ง
ไมต่  ่ำกวำ่สว่นตำ่งระหวำ่งรำคำตลำดของหุน้ของบรษัิท ซึง่เป็นประเภทเดียวกบัหุน้ท่ีออกใหมเ่พื่อรองรบัใบส ำคญั
แสดงสทิธิ ณ วนัท่ีมีกำรใชส้ทิธิ กบัรำคำที่จะซือ้หุน้ตำมสทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

7.4 กำรชดใชค้ำ่เสยีหำยตำมขอ้นีใ้หถื้อเป็นสิน้สดุ 
 
8. สิทธิและสภำพของหุน้รองรับ  

หุน้สำมญัออกใหม่ตำมกำรใชส้ิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิจะมีสิทธิและสภำพเท่ำเทียมกบัหุน้สำมญัของบริษัทที่ออกไป
ก่อนหนำ้นีท้กุประกำร ซึง่รวมทัง้สทิธิในกำรรบัเงินปันผลหรอืผลประโยชนอ์ื่นใดที่บรษัิทใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้นบัแตว่นัท่ีกระทรวง
พำณิชยร์บัจดทะเบียนเพิ่มทนุช ำระแลว้ และนำยทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษัทไดจ้ดแจง้ช่ือผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นผูถื้อหุน้
ในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ของบรษัิท หำกบรษัิทไดป้ระกำศวนัก ำหนดใหส้ทิธิในเงินปันผลหรอื ผลประโยชนอ์ื่นใดแก่ผูถื้อหุน้ก่อน
วนัท่ีกระทรวงพำณิชยร์บัจดทะเบียนเพิ่มทนุช ำระแลว้ และนำยทะเบียนผูถื้อหุน้ของบรษัิทไดจ้ดแจง้ช่ือของผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิเป็นผูถื้อหุน้ในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ของบรษัิท ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุจะไม่มีสทิธิไดร้บัเงิน
ปันผลหรอืผลประโยชนอ์ื่นในครำวนัน้  

 
9. ข้อจ ำกัดกำรโอนหุน้  

ตำมขอ้บังคบัของบริษัท ขอ้ 14 ก ำหนดว่ำ หุน้ของบริษัทย่อมโอนกันไดอ้ย่ำงเสรีโดยไม่มีขอ้จ ำกัด เวน้แต่  กำรโอนหุน้ 
เช่นนัน้เป็นผลท ำใหม้ีคนตำ่งดำ้วถือหุน้ในบรษัิทเกินกวำ่รอ้ยละสีส่ิบเกำ้ (49) ของจ ำนวนหุน้ท่ีไดอ้อกจ ำหนำ่ยแลว้ทัง้หมดของ
บรษัิท กำรโอนหุน้รำยใดที่จะท ำใหอ้ตัรำสว่นกำรถือหุน้ของคนตำ่งดำ้วของบรษัิทเกินอตัรำสว่นขำ้งตน้ บรษัิทมีสทิธิปฏิเสธกำร
โอนหุน้ของบรษัิทรำยนัน้ได ้

 
10. สถำนภำพของผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสทิธิที่อยูร่ะหว่ำงกำรแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สทิธิ  

สถำนะของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่อยู่ระหวำ่งวนัที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดแ้จง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิและวนัก่อนวนัท่ี
กระทรวงพำณิชยจ์ะรบัจดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแลว้อนัเนื่องมำจำกกำรใชส้ิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ จะมีสถำนภำพและ
สิทธิเช่นเดียวกับใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่ไดแ้จง้ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ และสถำนภำพดงักล่ำวนีจ้ะสิน้สดุลงในวันที่
กระทรวงพำณิชยไ์ดร้บัจดทะเบียนเพิ่มทนุช ำระแลว้อนัเนื่องมำจำกกำรใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ ดงักลำ่วแลว้ 

ในกรณีที่บริษัทมีกำรปรบัรำคำกำรใชส้ทิธิ และ/หรือ อตัรำกำรใช้สทิธิในช่วงที่บริษัทยงัไมไ่ดน้ ำหุน้สำมญัเพิ่มทนุท่ีเกิดขึน้จำก
กำรใชส้ิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิเขำ้จดทะเบียนกับกระทรวงพำณิชย ์ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไดท้  ำกำรใชส้ิทธิแลว้จะ
ไดร้บักำรปรบัสิทธิยอ้นหลงั โดยบริษัทจะด ำเนินกำรออกหุน้สำมญัเพิ่มทุนใหม่เพิ่มเติมใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิโดยเรว็
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ที่สดุตำมจ ำนวนที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิมีสิทธิจะไดร้บัหำกรำคำกำรใชส้ิทธิ และ/หรืออตัรำกำรใชส้ิทธิ (แลว้แต่กรณี) ท่ีได้
ปรบัใหมน่ัน้มีผลบงัคบัใช ้อยำ่งไรก็ตำม ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิอำจไดร้บัหุน้สำมญัสว่นเพิ่มชำ้กวำ่หุน้สำมญัที่ไดร้บัก่อนหนำ้
นีแ้ลว้ ทัง้นีไ้มเ่กิน 30 - 45 วนันบัจำกวนัท่ีมีกำรปรบัสทิธิ 

 
11. ตลำดรองของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขำย  

บรษัิทจะน ำใบส ำคญัแสดงสทิธิเขำ้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยท์ี่หุน้สำมญัของบรษัิทท ำกำร
ซือ้ขำยอยูใ่นขณะนัน้ 

 
12. ข้อจ ำกัดกำรโอนใบส ำคัญแสดงสทิธิ และข้อจ ำกัดกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคัญแสดงสทิธิ  

บริษัทไม่มีขอ้จ ำกดัในกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทมีขอ้จ ำกดัอนัสืบเนื่องมำจำกขอ้บงัคบัของบริษัท 
วำ่ดว้ยเรือ่งอตัรำสว่นกำรถือหุน้ของคนตำ่งดำ้ว โดยมีรำยละเอียดดงันี ้ 

(ก)  บริษัทจะไม่ออกหุ้นสำมญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เป็นคนต่ำงดำ้ว ซึ่งไดด้  ำเนินกำรใชส้ิทธิตำม
เง่ือนไขกำรแจง้ควำมจ ำนงกำรใชส้ิทธิตำมขอ้ 5.4 หำกกำรใชส้ิทธิดงักลำ่วจะท ำใหส้ดัสว่นกำรถือหุน้ของคนต่ำง
ดำ้วมีจ ำนวนเกินกวำ่รอ้ยละ 49 ของจ ำนวนหุน้ท่ีไดอ้อกจ ำหนำ่ยแลว้ทัง้หมดของบริษัท ตำมที่ระบใุนขอ้บงัคบัของ
บรษัิท (รวมทัง้ขอ้บงัคบับรษัิทท่ีจะมีกำรแกไ้ขในภำยหลงั)  

(ข)  หำกขอ้จ ำกดัตำมขอ้ (ก) ขำ้งตน้มีผลท ำใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เป็นคนต่ำงดำ้วที่ไดด้  ำเนินกำรใชส้ิทธิ ตำม
เง่ือนไขกำรแจง้ควำมจ ำนงกำรใชส้ิทธิตำมขอ้ 5.4 และตำมหลกักำร “มำก่อนไดก้่อน” (First Come First Served) 
ไม่สำมำรถใช้สิทธิไดต้ำมจ ำนวนที่ระบุในใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนไม่ว่ำทัง้หมดหรือ
บำงสว่น บรษัิท และ/หรอื ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ (ถำ้มี) ขอสงวนสทิธิในกำรสง่ เงินท่ีเหลอืในสว่น
ที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิไดค้ืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิที่เป็นคนต่ำงดำ้วดงักล่ำวโดยเช็ค ดร๊ำฟท ์ตั๋วแลกเงิน
ธนำคำร หรือค ำสั่งจ่ำยเงินของธนำคำร ซึ่งขีดคร่อมสั่งจ่ำยเฉพำะช่ือผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนภำยใน 10 วนัท ำกำรนบัจำกวนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิ (ในครัง้นัน้ ๆ) ทัง้นีก้ำรคืนจะเป็นไปตำมระยะเวลำ
และวิธีกำรที่สมำคมบริษัทหลกัทรพัยไ์ทยก ำหนดโดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์โดยไมม่ีดอกเบีย้  

(ค)  ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิที่เป็นคนตำ่งดำ้วจะไมไ่ดร้บักำรชดเชยหรอืชดใชไ้มว่ำ่ในรูปแบบใดจำกบรษัิทและตวัแทน
รบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ (ถำ้มี) ในกรณีที่ไมส่ำมำรถใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิไดโ้ดยมีสำเหตมุำจำก
ขอ้จ ำกดัเรือ่งอตัรำสว่นกำรถือหุน้ของคนตำ่งดำ้วตำมขอ้ (ก) ขำ้งตน้ 

 
13. กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสทิธิ  

13.1 กำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิในเรื่องที่เป็นประโยชนต์่อผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิอย่ำงชดัแจง้ หรือเรื่องที่
ตอ้งด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยหรอืหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดในกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
หรอื กฎหมำยอื่นที่เก่ียวขอ้ง กฎ ระเบียบ หรอืขอ้บงัคบั หรอืค ำสั่งที่มีผลบงัคบัทั่วไปหรอืประกำศ หรอืขอ้บงัคบัของ 
ส ำนกังำน ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือกรณีกำรปรบัสิทธิตำมขอ้ 6 หรือเรื่องที่ไมท่  ำใหส้ิทธิประโยชนข์องผูถื้อใบส ำคญั
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แสดงสิทธิดอ้ยลง หรือเรื่องกำรแกไ้ขขอ้ผิดพลำดที่เห็นไดโ้ดยชดัแจง้ ใหบ้ริษัทโดยมติอนุมตัิจำกคณะกรรมกำร
บรษัิทกระท ำ ไดโ้ดยไมต่อ้งไดร้บัควำมยินยอมจำกที่ประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

13.2 กำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้ก ำหนดสทิธินอกจำกกรณีตำมขอ้ 13.1 ตอ้งไดร้บัควำมยินยอมจำกบรษัิทและที่ประชมุผู้
ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิตำมวิธีกำรท่ีระบไุวใ้นขอ้ 14 

13.3 กำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้ก ำหนดสทิธิไมว่ำ่กรณีใด ๆ ตอ้งไมข่ดัหรอืแยง้กบัขอ้ก ำหนดตำมประกำศ ทจ. 34/2551 
(รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิม่เติม) และเป็นไปตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ตลอดจนกฎหมำย
อื่นท่ี เก่ียวขอ้ง เวน้แตจ่ะไดร้บักำรผอ่นผนั 

13.4 บริษัท และ/หรือ ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่สำมำรถเสนอให้แก้ไขข้อก ำหนดสิทธิในเรื่องกำรขยำยอำยุของ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิได ้รวมถึงไมส่ำมำรถเสนอแกไ้ขอตัรำกำรใชส้ทิธิ และรำคำกำรใชส้ทิธิ เวน้แตเ่ป็นกรณีกำรปรบั
สทิธิตำมขอ้ 6 

13.5 บรษัิทจะด ำเนินกำรแจง้ตอ่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิทกุรำยใหท้รำบถึงรำยละเอียดกำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้ก ำหนด
สิทธิ ตำมที่กลำ่วในขอ้ 13.1 หรือ 13.2 ผ่ำนระบบเผยแพรข่อ้มลูของตลำดหลกัทรพัยฯ์ ทนัที และแจง้เป็นหนงัสือ
ต่อ ส ำนักงำน ก.ล.ต. และนำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิ ให้ทรำบถึงรำยละเอียดกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ขอ้ก ำหนดสิทธิ ตำมที่กลำ่วในขอ้ 13.1 หรือ 13.2 และจะจดัสง่ขอ้ก ำหนดสิทธิที่มีกำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงดงักล่ำว
ภำยใน 15 วนันบัแต ่วนัท่ีกำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้ก ำหนดสทิธิมีผลบงัคบัใชใ้หแ้ก่หน่วยงำนดงักลำ่ว และจะจดัสง่
ขอ้ก ำหนดสิทธิที่มีกำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงดงักลำ่วใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยใน 15 วนันบัแต่วนัที่ไดร้บักำร
รอ้งขอเป็นหนงัสือจำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิตอ้งรบัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยตำมสมควร
ตำมที่บรษัิท/นำยทะเบียน/ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยก์ ำหนด ทัง้นี ้บรษัิทจะจดัใหม้ีกำรเก็บรกัษำส ำเนำขอ้ก ำหนดสทิธิ
ที่แกไ้ขเปลี่ยนแปลง ณ ส ำนกังำนใหญ่ของบริษัท และส ำนกังำนใหญ่ของตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ 
(ถำ้มี) เพื่อใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถขอตรวจสอบส ำเนำขอ้ก ำหนดสิทธิที่แกไ้ขเปลีย่นแปลงไดใ้นวนัและ
เวลำท ำกำรของสถำนที่ดงักลำ่ว 

 
14. กำรประชุมผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสิทธิ  

กำรเรยีก และ/หรอื กำรประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ ใหเ้ป็นไปตำมวิธีกำรดงัตอ่ไปนี ้ 

14.1 บรษัิทมีสทิธิเรยีกกำรประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิไดไ้มว่ำ่ในเวลำใด ๆ ตำมที่เห็นสมควร แตบ่รษัิทตอ้งจดัใหม้ี

กำร ประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิเพื่อขอมตใินกำรด ำเนินกำรอยำ่งใดอยำ่งหนึง่โดยเรว็ภำยใน 30 วนันบัแตว่นั

เกิดเหตกุำรณด์งัตอ่ไปนี ้ 

(ก)  เมื่อมเีหตกุำรณส์ ำคญัทีอ่ำจกระทบตอ่สทิธิของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิอยำ่งเป็นนยัส ำคญั หรอืกระทบตอ่ 

ควำมสำมำรถของบรษัิทในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมขอ้ก ำหนดสทิธิ หรอื  

(ข)  เมื่อบริษัทหรือผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิรวมกันไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 25 ของจ ำนวน

หน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เสนอขำยหรือจัดสรรแลว้เฉพำะที่ยงัมิไดม้ีกำรใชส้ิทธิประสงค์จะเสนอขอ



 

34 

 

แกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้ก ำหนดสทิธิตำมขอ้ 13 ทัง้นี ้บรษัิท และ/หรอื ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิไมม่ีสทิธิที่จะ 

 

         เสนอขอแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้ก ำหนดสทิธิในเรือ่งอำยขุองใบส ำคญัแสดงสทิธิ อตัรำกำรใชส้ทิธิ และรำคำกำร

ใชส้ทิธิ 

ในกรณีที่บริษัทไม่ด ำเนินกำรเรียกประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดผูถื้อใบส ำคญัแสดง

สิทธิที่ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิรวมกนัไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 25 ของจ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เสนอขำย

หรือจดัสรรแลว้ เฉพำะที่ยงัมิไดม้ีกำรใชส้ิทธิ ณ ขณะนัน้ สำมำรถด ำเนินกำรเรียกประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ

แทนบรษัิทได ้

บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนเพื่อก ำหนดสิทธิของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนในกำรประชมุดงักลำ่วภำยใน 21 วนัก่อนวนัประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ

ที่มีสิทธิเขำ้รว่มประชุมจะตอ้งมีรำยช่ือเป็นผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนดงักลำ่ว (วนัก่อนวนั

แรกที่ขึน้เครือ่งหมำย XM) 

กรณีที่บริษัทไม่สำมำรถจดัประชมุไดท้นัภำยในอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ ใหถื้อว่ำกำรด ำเนินกำรประชมุสิน้สดุ

ลง และไมไ่ดม้ีกำรจดัประชมุในครัง้นี ้

14.2 หนงัสอืเชิญประชมุ 

ในกำรเรยีกประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ ไมว่ำ่จะเป็นกำรประชมุเนื่องจำกบรษัิทหรอืผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ

รอ้งขอ ใหบ้รษัิทสง่หนงัสอืเชิญประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ (ระบสุถำนท่ีที่จะใชป้ระชมุโดยตอ้งอยูใ่นทอ้งที่อนั

เป็นท่ีตัง้ ส  ำนกังำนใหญ่ของบรษัิท หรอืจงัหวดัใกลเ้คียง หรอืกรุงเทพมหำนคร วนั และเวลำทีจ่ะประชมุ รวมทัง้

เรือ่งที่จะพจิำรณำ ในที่ประชมุ) ทำงไปรษณียล์งทะเบียนถึงผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิทกุรำย และแจง้ใหน้ำย

ทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดง สทิธิทรำบ เป็นระยะเวลำไมน่อ้ยกวำ่ 7 วนัก่อนวนัประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

14.3 กำรมอบฉนัทะ 

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิอำจแตง่ตัง้ผูร้บัมอบฉนัทะใหเ้ขำ้รว่มประชมุ และ/หรอื ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชมุผูถื้อ 

ใบส ำคญัแสดงสทิธิครำวใด ๆ ก็ได ้โดยผูร้บัมอบฉนัทะดงักลำ่วจะตอ้งยื่นหนงัสอืมอบฉนัทะ (ซึง่ท ำตำมแบบที่

บรษัิท และ/หรอื นำยทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิก ำหนด และไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิพรอ้มกบั

หนงัสอืเชิญ ประชมุ) ตอ่ประธำนที่ประชมุหรอืบคุคลที่ประธำนที่ประชมุมอบหมำยก่อนเริม่กำรประชมุผูถื้อ

ใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

14.4 องคป์ระชมุ  
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ที่ประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิจะตอ้งมีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิและผูร้บัมอบฉนัทะจำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

(ถำ้ มี) ซึง่ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิรวมกนัเป็นจ ำนวนไมน่อ้ยกวำ่หนึง่ในสำม (1/3) ของจ ำนวนหนว่ยทัง้หมดของ

ใบส ำคญั แสดงสทิธิที่เสนอขำยหรอืจดัสรรแลว้เฉพำะทีย่งัไมไ่ดใ้ชส้ทิธิ เขำ้รว่มประชมุจึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

ในกรณีที่ไดม้ีกำรเรยีกประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิครัง้ใด เมื่อลว่งเวลำนดัไปแลว้ถึง 1 (หนึง่) ชั่วโมง แตจ่ ำนวน

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิซึง่มำเขำ้รว่มประชมุไม่ครบองคป์ระชมุ ใหถื้อว่ำกำรประชุมเป็นอนัระงบัไป ในกรณีที่กำร

ประชุม ดงักลำ่วจดัขึน้โดยบริษัท บริษัทจะจดัใหม้ีกำรประชุมใหม่ภำยในระยะเวลำไม่นอ้ยกวำ่ 7 วนัแต่ไม่เกิน 14 

วนั นบัแต่ วนัที่ก ำหนดเป็นวนัประชุมครำวก่อนโดยปฏิบตัิตำมข้อ 14.2 ซึ่งในกำรประชุมครัง้หลงันีไ้ม่บงัคับว่ำ

จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

14.5 ประธำนท่ีประชมุ  

ใหป้ระธำนกรรมกำร หรอืรองประธำนกรรมกำร หรอืประธำนกรรมกำรตรวจสอบ หรอืกรรมกำรรำยใดรำยหนึง่ของ 

บรษัิท หรอืบคุคลที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิคดัเลอืก (เรยีงตำมล ำดบัในกรณีที่บคุคลก่อนหนำ้ไมเ่ขำ้รว่มประชมุ) ท ำ

หนำ้ที่เป็นประธำนของที่ประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

14.6 มติที่ประชมุ  

มติของที่ประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยใบส ำคญัแสดง

สิทธิ ทัง้หมดของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือผูร้บัมอบฉนัทะที่เขำ้ประชุมและมีสิทธิออกเสียง และใหม้ตินัน้มีผล

ผกูพนัผูถื้อ ใบส ำคญัแสดงสทิธิทัง้หมดไมว่ำ่จะไดเ้ขำ้รว่มประชมุหรอืไม่ 

ในกำรออกเสียงลงคะแนน ใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ำกบัหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ถืออยู่ 

โดย ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยที่ 1 เสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเห็นดว้ยและคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยมีจ ำนวน

เทำ่กนั ให ้ประธำนที่ประชมุมีสทิธิออกเสยีงชีข้ำดเพิ่มขึน้อีก 1 เสยีง 

บรษัิทจะด ำเนินกำรแจง้มติที่ประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิตอ่ตลำดหลกัทรพัยภ์ำยในวนัประชมุหรอือยำ่งช้ำกอ่น

เปิดตลำดหลกัทรพัยช์่วงเชำ้ของวนัท ำกำรถดัไปนบัแตว่นัประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ รวมทัง้แจง้ตอ่ส ำนกังำน 

ก.ล.ต. และนำยทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ ภำยในระยะเวลำ 14 วนันบัแตว่นัประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

14.7 รำยงำนกำรประชมุ  

บริษัทจะจดัท ำรำยงำนกำรประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยในระยะเวลำไม่เกิน 14 วนั นบัแต่วนัประชุมผูถื้อ 

ใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยใหป้ระธำนที่ประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิในครัง้นัน้ ๆ เป็นผูล้งนำมรบัรองรำยงำนกำร 

ประชุม และจัดเก็บรำยงำนกำรประชุมไวก้ับบริษัท ทัง้นี ้บริษัทจะจัดส่งรำยงำนกำรประชุมใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญั

แสดงสิทธิเมื่อไดร้บักำรรอ้งขอภำยใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีบริษัทไดร้บักำรรอ้งขอเป็นหนงัสือจำกผูถื้อใบส ำคญัแสดง
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สทิธิ โดยผู ้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิตอ้งรบัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยตำมสมควรตำมที่บรษัิทก ำหนด 

14.8 คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรประชมุ  

บรษัิทจะเป็นผูร้บัผิดชอบคำ่ใชจ้ำ่ยตำมสมควรทัง้หมดที่เกิดขึน้ในกำรจดัประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิทกุครัง้ 

15. ผลบังคับขอ้ก ำหนดสทิธิและกฎหมำยที่ใช้บงัคับ

ขอ้ก ำหนดสทิธินีจ้ะมีผลใชบ้งัคบัในวนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสทิธิไปจนถึงวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิครัง้สดุทำ้ย (ซึง่ตรงกบั วนั

ครบก ำหนดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสทิธิ) โดยขอ้ก ำหนดสทิธินีจ้ะใชบ้งัคบั และตีควำมตำมกฎหมำยไทยในกรณีที่มีขอ้ควำม

ใดในสว่นท่ี 2 ของขอ้ก ำหนดสทิธิขดัหรอืแยง้กบัขอ้ควำมในสว่นที่ 1 ของขอ้ก ำหนดสทิธินี ้ให ้ขอ้ควำมในสว่นท่ี 1 มีผลใช้

บงัคบั และในกรณีทีม่ีขอ้ควำมใด ๆ ในขอ้ก ำหนดสทิธินีข้ดัหรอืแยง้กบักฎหมำยหรอืประกำศ ใด ๆ ท่ีมีผลใชบ้งัคบักบัใบส ำคญั

แสดงสทิธิ ใหใ้ชข้อ้ควำมตำมกฎหมำยหรอืประกำศดงักลำ่วบงัคบักบัใบส ำคญัแสดง สทิธิแทนขอ้ควำมของขอ้ก ำหนดสทิธินี ้

ทัง้นี ้เฉพำะในสว่นท่ีขดัหรอืแยง้กนันัน้ 

ผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสทิธิขอรบัรองวำ่ จะปฏิบตัิตำมรำยละเอียดและเง่ือนไขของขอ้ก ำหนดสทิธินีโ้ดยเครง่ครดั จงึไดล้งนำมไว ้

เป็นหลกัฐำน ณ วนัท่ี 7 กรกฎำคม 2564 

ผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

บรษัิท เอ็ม วชิั่น จ ำกดั (มหำชน) 

     (นำยโอภำส เฉิดพนัธุ)์   (นำยธีรวฒัน ์สวุรรณพนิิจ) 
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