
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำทีข่องผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิและ 
ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสำมัญ 
 บริษัท เมตะ คอรป์อเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  

คร้ังที ่5 (META-W5) 
ส ำหรับผู้ถือหุ้นเดิม 

ลงวันที ่30 กรกฎำคม 2564 
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ข้อก ำหนดว่ำดว้ยสทิธิและหน้ำทีข่องผู้ออกใบส ำคัญแสดงสทิธิและผู้ถือใบส ำคัญแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุน้สำมัญ
ของ บริษทั เมตะ คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) คร้ังที ่5 (META-W5) ส ำหรับผู้ถือหุ้นเดิม 

 
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญของบริษัท เมตะ คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 5 ส าหรบัผูถื้อหุน้เดิม 

(“ใบส ำคัญแสดงสิทธิ”) จ านวน 318,784,347 หน่วย (สามรอ้ยสิบแปดลา้นเจ็ดแสนแปดหมื่นส่ีพันสามรอ้ยส่ีสิบเจ็ด
หน่วย) ออกโดย บริษัท เมตะ คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ”) ตามมติที่
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เมื่อวนัที่ 29 เมษายน 2564 เพื่อออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งจะจดัสรร
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 4 หุน้เดิม ต่อ 1 
หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ กรณีมีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิใหปั้ดทิง้ โดยมีอตัราการใชสิ้ทธิ คือ ใบส าคญัแสดงสิทธิ  1 
หน่วย มีสิทธิซือ้หุน้สามญัของบรษิัทฯ (มลูค่าที่ตราไว ้หุน้ละ 1 บาท) ได ้1 หุน้ (เวน้แต่ในกรณีที่มีการปรบัอตัราการใชสิ้ทธิ
ตามเงื่อนไขการปรบัสิทธิ) และก าหนดราคาการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิในราคา 1.00 บาทต่อหุน้ (เวน้แต่ในกรณีที่
มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) รายละเอียด และเงื่อนไขปรากฏตามข้อก าหนดสิทธิ (ตาม
ความหมายที่ไดก้ าหนดไวใ้นค าจ ากดัความ) 

ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ (ตามความหมายที่ไดก้ าหนดไว้ในค าจ ากัดความ) จะไดร้ับสิทธิตามที่ไดก้ าหนดไว้ใน
ขอ้ก าหนดสิทธิโดยผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้งผูกพันตามขอ้ก าหนดสิทธิทุกประการ 
และใหถื้อว่าผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดร้บัทราบและเขา้ใจขอ้ก าหนดต่าง ๆ ในขอ้ก าหนดสิทธิเป็นอย่างดีแลว้ รวมทัง้ให้
เห็นชอบกบัการแต่งตัง้นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ (ตามความหมายที่ไดก้ าหนดไวใ้นค าจ ากดัความ) และขอ้ก าหนด
ต่าง ๆ ในสญัญาการแต่งตัง้นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ  

ทัง้นี ้ผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิจะจดัใหม้ีการเก็บรกัษาส าเนาขอ้ก าหนดสิทธิและส าเนาของสญัญาการแต่งตัง้นาย
ทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิไว ้ณ ส านกังานใหญ่ของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิและส านกังานของนายทะเบียนใบส าคญั
แสดงสิทธิ เพื่อใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิขอตรวจสอบส าเนาขอ้ก าหนดสิทธิไดใ้นวนัและเวลาท าการของผูอ้อกใบส าคญั
แสดงสิทธิ ณ ส านกังานใหญ่ เลขที่ 33/4 ชัน้ 36 อาคารเอ เดอะไนนท ์ทาวเวอร ์แกรนด ์พระราม 9 ถนนพระราม 9 แขวง
หว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 และส านกังานของนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ 
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1. ค ำจ ำกัดควำม 

ค าและขอ้ความต่าง ๆ ที่ใชอ้ยู่ในขอ้ก าหนดสิทธิใหม้ีความหมายดงัต่อไปนี ้

ขอ้ก าหนดสิทธิ : ข้อก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิส าหรบัใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัท 
เมตะ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 5 (META-W5) ส าหรบัผูถื้อหุน้เดมิ 
(รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (ถา้มี) 

บรษิัทฯ หรือ ผูอ้อกใบส าคญั
แสดงสิทธิ 

: บรษิัท เมตะ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

ใบส าคญัแสดงสิทธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของ บริษัท เมตะ คอรป์อเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน) ครัง้ที่ 5 (META-W5) ชนิดระบุชื่อผูถื้อและสามารถโอนเปล่ียนมือ
ได ้

ใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ : ใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ ที่ออกให้โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์
(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อใชแ้ทนใบส าคญัแสดงสิทธิ 

นายทะเบยีนใบส าคญัแสดงสิทธิ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรือบุคคล หรือนิติ
บุคคลอื่นใดที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบให้ท าหน้าที่ เป็นนายทะเบียน
ใบส าคญัแสดงสิทธิแทน 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ : ผู้ที่ปรากฏรายชื่อในทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิเป็นเจ้าของหรือผู้ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ และใหร้วมถึงผูถื้อใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ 

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

หุน้รองรบั : หุน้สามัญออกใหม่ของ บริษัท เมตะ คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) จ านวน 
318,784,347 หุน้ (สามรอ้ยสิบแปดลา้นเจ็ดแสนแปดหมื่นส่ีพันสามรอ้ยส่ี
สิบเจ็ดหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไวหุ้้นละ 1 บาท ที่จัดไว้เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิ
ตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (Rights 
Offering) รวมทัง้หุน้สามญัที่ออกใหม่เพิ่มเติมในกรณีที่มีการปรบัสิทธิตาม
เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิซึ่งมีจ านวนไม่เกินรอ้ยละ 50 ของ
จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ 

วนัท าการ : วนัที่ธนาคารพาณิชยโ์ดยทั่วไปเปิดท าการตามปกติในกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
มิใช่วนัเสารห์รือวนัอาทิตย ์หรือวนัอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ
ใหเ้ป็นวนัหยดุของธนาคารพาณิชย ์และไม่เป็นวนัหยดุท าการของบรษิัทฯ 
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ประกาศ ทจ. 34/2551  : ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนญุาต
และการอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ที่ออกใหม่และ
หุน้ท่ีออกใหม่เพื่อรองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิ (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

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

ตลาดหลกัทรพัย ์  : ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

สมดุทะเบียนผูถื้อใบส าคญั 
แสดงสิทธิ 

: สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเก่ียวกับ
ใบส าคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ เก็บรักษาโดยนาย
ทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ เช่น ชื่อและที่อยู่ของผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ 
การโอน การจ าน า การอายัด การออกใบส าคัญแสดงสิทธิใหม่ ตาม
หลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ
ประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี่เก่ียวขอ้ง 

สิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิ : สิทธิทัง้ปวงในใบส าคญัแสดงสิทธิอันรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะสิทธิที่จะซือ้
หุน้สามัญออกใหม่ของบริษัทฯ สิทธิในการเขา้ร่วมประชุม สิทธิในการออก
ลงคะแนนเสียงในการประชมุผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ และสิทธิในการไดร้บั
ค่าเสียหายในกรณีที่หุน้รองรบัไม่เพียงพอ 

หุน้ : หุน้สามญัที่ออกใหม่ของ บรษิัท เมตะ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน)  

ระบบ SET Link : ระบบเผยแพรข่อ้มลูของบรษิัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรพัย ์

2. ลักษณะส ำคัญของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

2.1 รายละเอียดเก่ียวกบัใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ประเภทหลกัทรพัยท์ี่เสนอขาย : ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของ บริษัท เมตะ คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
ครัง้ที่ 5 ส าหรบัผูถื้อหุน้เดิม  

ชนิด : ระบชุื่อผูถื้อ และสามารถโอนเปล่ียนมือได ้

จ านวนที่ออกและเสนอขาย : 318,784,347 หน่วย (สามรอ้ยสิบแปดลา้นเจ็ดแสนแปดหมื่นส่ีพนัสามรอ้ยส่ีสิบเจ็ดหน่วย) 

จ านวนหุน้ท่ีออกเพื่อรองรบั
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

: 318,784,347 หุน้ (สามรอ้ยสิบแปดลา้นเจ็ดแสนแปดหมื่นส่ีพันสามรอ้ยส่ีสิบเจ็ดหุน้) 
มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดของบริษัทฯ จ านวน 1,275,137,386 หุน้ ณ วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2564 ซึ่งมีมติใหอ้อกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ เมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2564 

วิธีการจดัสรร : จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน 318,784,347 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิทัฯ ที่มีชื่อ
ปรากฏในวันก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัใบส าคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ใน
วนัที่ 2 มิถนุายน 2564 ในอตัราส่วนหุน้สามญัเดิม 4 หุน้ ต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย  
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ในการค านวณสิทธิของผูถื้อหุน้แต่ละรายที่จะไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ หาก
มีเศษหุ้นสามัญจากการค านวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิของ  
ผูถื้อหุน้แต่ละราย ใหปั้ดเศษหุน้ส่วนท่ีเหลือทิง้ทัง้จ านวน 

ในกรณีที่มีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิที่เกิดจากการค านวณตามอตัราส่วนการจดัสรร
ใบส าคัญแสดงสิทธิ ใหปั้ดเศษดังกล่าวทิง้ทั้งจ านวน และในกรณีที่มีใบส าคัญแสดง
สิทธิคงเหลือภายหลงัการจดัสรร บริษัทฯ จะด าเนินการยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิใน
ส่วนท่ีเหลือดงักล่าวต่อไป 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0.00 บาท (ศนูยบ์าท) 

วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ : 30 กรกฎาคม 2564   

วนัใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย : วนัใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ยก าหนดใหต้รงกบัวนัครบก าหนดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ ซึ่ง
ตรงกบัวนัท่ี 31 ตลุาคม 2566 

ทัง้นี ้ในกรณีที่วนัก าหนดการใชสิ้ทธิใด ๆ ตรงกบัวนัหยดุท าการของบรษิัทฯ ใหเ้ล่ือนวนั
ก าหนดใช้สิทธิครัง้ดังกล่าวเป็นวันท าการก่อนหน้า และใบส าคัญแสดงสิทธิจะพ้น
สภาพจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในวนัถดัไปนบัจากวนัใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย  

อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ : 2 ปี 3 เดือน 2 วัน นับแต่วันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ และวันที่ครบก าหนดอายุของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ คือ วันที่  31 ตุลาคม 2566) โดยบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ และไม่มีขอ้ก าหนดเรียกใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิ
ก่อนครบก าหนด 

อตัราการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญั : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุน้สามญัได ้1 หุน้ เวน้แต่กรณีมีการปรบัอตัรา
การใชสิ้ทธิตามเงื่อนไขการปรบัสิทธิ 

ราคาการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญั : 1.00 บาท (หนึ่งบาท) ต่อ 1 หุน้สามญัใหม่ เวน้แต่กรณีมีการปรบัราคาการใชสิ้ทธิตาม
เงื่อนไขการปรบัสิทธิ 

วนัใชสิ้ทธิ : ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะเริ่มใชสิ้ทธิไดค้รัง้แรกในวนัท่ี 29 ตลุาคม 2564 และสามารถ
ใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิไดอ้ีก 2 ครัง้ จนถึงสิน้สุดถึงวันครบก าหนดอายุของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี ้วันก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้ถัดไปจะตรงกับวันที่ 31 ตุลาคม 
2565  และครัง้สดุทา้ยก าหนดใหต้รงกบัวนัครบก าหนดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่ง
ตรงกบัวนัท่ี 31 ตลุาคม 2566 

ในกรณีที่วนัก าหนดการใชสิ้ทธิใด ๆ ตรงกบัวนัหยดุท าการของบรษิัทฯ ใหเ้ล่ือนวนัก าหนด
ใชสิ้ทธิครัง้ดังกล่าวเป็นวันท าการก่อนหนา้ โดยบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุของใบส าคัญ
แสดงสิทธิ และไม่มีขอ้ก าหนดเรียกใหผู้ถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิก่อนครบ
ก าหนด (รายละเอียดในขอ้ 2.3 วิธีการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้)  



 
 

หนา้ท่ี 5 จาก 38 

ระยะเวลาการแจง้ความจ านง
ในการใชสิ้ทธิ 

: ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงคจ์ะใชสิ้ทธิในการซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ จะตอ้ง
แจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิภายในระยะเวลา  7 
วนัท าการก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิแตล่ะครัง้ ยกเวน้กรณีการแจง้ความจ านงในการใช้
สิทธิครัง้สุดทา้ยจะก าหนดระยะเวลาไวเ้ท่ากับ 15 วัน ก่อนวันก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้
สดุทา้ย ตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 2.3.3 

ตลาดรองของใบส าคญัแสดง
สิทธิ 

: บริษัทฯ จะน าใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ 

หมายเหตุ : ภายหลงัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้บริษัทฯ จะยื่นค าขอจด
ทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ เป็นหลกัทรพัย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ 
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่า ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จะ
พจิารณาอนมุตัิการรบัใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบียน ซึ่งหาก
ตลาดหลกัทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ พิจารณาไม่รบัเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบียน ผูล้งทุนจะไม่
สามารถซือ้ขายใบส าคญัแสดงสทิธิในตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ ได ้

ตลาดรองของหุน้สามญัที่เกดิ
จากการใชสิ้ทธิ 

: บริษัทฯ จะน าหุน้สามญัที่เกิดจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกและเสนอ
ขายในครัง้นี ้เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ 

ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้  
(Dilution Effect) 

: 1. ในการออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ครัง้นีไ้ม่มีผลกระทบต่อราคาหุน้ของบรษิัทฯ (Price 
Dilution) เนื่องจากราคาการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เท่ากับ 1.00 บาทต่อ
หุน้ ซึ่งสงูกว่าราคาตลาดที่ท  าการซือ้ขายในตลาด เอ็ม เอ ไอ ณ วนัที่คณะกรรมการ
บริษัทฯ มีมติอนุมัติใหน้ าเสนอต่อผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปี 2564 โดย
สามารถค านวณไดจ้ากสตูรดงัต่อไปนี ้
Price Dilution = ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 
        ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
โดยราคาตลาดหลงัเสนอขาย =  
(ราคาตลาด x จ านวนหุ้นของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน) + (ราคาเสนอขายหุ้นรองรับ
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ x จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ที่ไดร้บัการจดัสรร) + (ราคาใช้
สิทธิ x จ านวนหุน้ท่ีจะไดร้บัจากการใชสิ้ทธิ)     
       จ านวนหุน้ของบรษิัทฯ ณ ปัจจบุนั + จ านวนหุน้ท่ีเสนอขายครัง้นี ้
        =    0.37 – 0.52  
            0.37 
        = รอ้ยละ 0.00 

2. ในการออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ในครัง้นี ้เนื่องจากบรษิัทฯ มีการออกหุน้สามญัเพิ่ม
ทนุเพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering) และ/หรือ บคุคลในวงจ ากดั (Private 
Placement) ตามแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ดังนั้นในการค านวณการ
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ลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) จะพิจารณาผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ในกรณี
ที่บริษัทฯ ออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เพียงอย่างเดียว และใบส าคญัแสดง
สิทธิมีการเปล่ียนมือจากผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ เป็นนกัลงทุนอื่น โดยนกัลงทุนอื่น
เป็นผู้ใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิทั้งจ านวน ซึ่งหากมีการใช้สิทธิฯ  จะส่งผล
กระทบต่อสัดส่วนกำรถือหุ้นลดลงร้อยละ 20 โดยสามารถค านวณไดจ้ากสตูร
ดงัต่อไปนี ้
Control Dilution =   จ านวนหุน้ท่ีเสนอขายครัง้นี ้   
  จ านวนหุน้ของบรษิัทฯ ณ ปัจจบุนั + จ านวนหุน้ท่ีเสนอขายครัง้นี ้
   =           318,784,347    
            (1,275,137,386 + 318,784,347) 

  = รอ้ยละ 20 

2.2 ใบส าคญัแสดงสิทธิ สมดุทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิและผูท้รงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิ 

2.2.1 นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิมีหนา้ที่ที่จะตอ้งออกใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ ทุกราย โดยในส่วนของใบส าคัญแสดงสิทธิที่ฝากไวก้ับศูนยร์ับฝากหลักทรพัย ์จะระบุชื่อ 
“ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย”์ เป็นผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิแทนในสมดุทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 
นั้น นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิจะออกใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือออกใบแทนใบส าคญัแสดง
สิทธิ ตามแบบที่นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิก าหนดใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์

2.2.2 นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิมีหนา้ที่ตามสัญญาแต่งตัง้นายทะเบียนที่จะตอ้งจดัท าและเก็บ
รกัษาสมดุทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ไวจ้นกว่าใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดจะมีการใชสิ้ทธิ
ซือ้หุน้สามญัของบรษิัทฯ หรือจนกว่าครบก าหนดอายใุบส าคญัแสดงสิทธิ (แลว้แต่กรณี) 

2.2.3 ผูท้รงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 

-  ผูท้รงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิกรณีทั่วไป  

สิทธิในใบส าคัญแสดงสิทธิจะตกไดแ้ก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นเจา้ของใบส าคญั
แสดงสิทธิจ านวนดงักล่าวที่ระบอุยู่ในสมดุทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ ในขณะนัน้ ๆ หรือในวนั
ก่อนวนัแรกของการปิดสมดุทะเบียนในกรณีที่มีการปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ เวน้แต่จะไดม้ีการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งสามารถใชย้นักบัผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิ
ไดต้ามขอ้ 2.3.6 เกิดขึน้แลว้ในวนัปิดสมดุทะเบียนที่เก่ียวขอ้งขา้งตน้ ซึ่งสิทธิในใบส าคญัแสดง
สิทธิจะตกไดแ้ก่ผูร้บัโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ 
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-   ผูท้รงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิกรณีที่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยเ์ป็นผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิแทน  

สิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิจะตกไดแ้ก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ
ไดร้บัแจง้เป็นหนงัสือจากศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยว์่าเป็นผูท้รงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน
ดังกล่าวที่ลงทะเบียนในสมดุทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยจ านวนดงักล่าวจะตอ้งไม่
เกินกว่าจ านวนรวมของใบส าคัญแสดงสิทธิในชื่อของศูนยร์บัฝากหลักทรพัยท์ี่ระบุอยู่ในสมดุ
ทะเบียนในขณะนัน้ ๆ หรือในวนัก่อนวนัแรกของการปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดง
สิทธิในกรณีที่มีการปิดสมดุทะเบียน 

2.2.4 เมื่อศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยแ์จง้ต่อนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ
มีหนา้ที่ที่จะตอ้งออกใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูท้รงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิที่ฝากไวก้ับศูนยร์บั
ฝากหลักทรพัยแ์ละลงทะเบียนใหผู้ท้รงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิรายดังกล่าวเป็นผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิตามจ านวนที่ ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย ์ทั้งนี ้เมื่อไดม้ีการออกใบส าคัญแสดงสิทธิและลงทะเบียนดังกล่าวแลว้ นายทะเบียน
ใบส าคัญแสดงสิทธิจะแกไ้ขจ านวนรวมของใบส าคัญแสดงสิทธิที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิไวใ้นชื่อของศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์โดยหกัจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไดแ้ยก
ไปลงทะเบียนไวใ้นชื่อของผูท้รงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิออก ส่วนจ านวนรวมของใบส าคญัแสดง
สิทธิที่ออกใหแ้ก่ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยน์ัน้ หากนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ไดท้  าการแกไ้ข 
(ไม่ว่าดว้ยเหตใุดก็ตาม) ใหถื้อว่ามีจ านวนลดลงตามจ านวนของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไดแ้ยกไปออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิและลงทะเบียนไวใ้นชื่อของผูท้รงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว 

2.3 วิธีการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ 

2.3.1 วนัก าหนดการใชสิ้ทธิ 

ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิจะเริ่มใชสิ้ทธิไดค้รัง้แรกในวนัที่ 29 ตุลาคม 2564 และสามารถใชสิ้ทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิไดอ้ีก 2 ครัง้ จนถึงสิน้สุดถึงวนัครบก าหนดอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ ทั้งนี ้วัน
ก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้ถดัไปจะตรงกบัวนัท่ี 31 ตลุาคม 2565 และครัง้สดุทา้ยก าหนดใหต้รงกบัวนัครบ
ก าหนดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งตรงกบัวนัท่ี 31 ตลุาคม 2566 

ในกรณีที่วนัก าหนดการใชสิ้ทธิใด ๆ ตรงกับวนัหยุดท าการของบริษัทฯ ใหเ้ล่ือนวนัก าหนดใชสิ้ทธิครัง้
ดังกล่าวเป็นวันท าการก่อนหน้า โดยบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ และไม่มี
ขอ้ก าหนดเรียกใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิก่อนครบก าหนด 
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2.3.2 การใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญั 

ในการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัของบรษิัทฯ แต่ละครัง้ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญั
ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได ้ส าหรบัใบส าคัญแสดงสิทธิที่เหลือและไม่ไดใ้ชสิ้ทธิภายในวันก าหนดการ  
ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิไม่ประสงคจ์ะใช้สิทธิตามใบส าคัญ  
แสดงสิทธิดงักล่าว และใหถื้อว่าใบส าคญัแสดงสิทธินัน้ ๆ สิน้สภาพโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ 

2.3.3 ระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงคจ์ะใชสิ้ทธิในการซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ จะตอ้งแจง้ความจ านงใน
การใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัของบรษิัทฯ ตามวิธีที่ระบไุวใ้นขอ้ 2.3.6 โดยมีระยะเวลาแจง้ความจ านงในการ
ใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัของบรษิัทฯ ดงันี ้

- การแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัในแต่ละครัง้ (ยกเวน้การใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย) 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงคท์ี่จะใชสิ้ทธิในการซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ จะตอ้งแจง้ความ  
จ านงในการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิระหว่างเวลา 09.00 – 15.30 น. ของทุก
วนัท าการ ภายในระยะเวลา 7 วนัท าการก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้ (“ระยะเวลำกำร
แจ้ งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ ” )  ในกรณีที่ วันก าหนดการใช้สิท ธิตรงกับวันหยุด 
ท าการของบริษัทฯ ให้เล่ือนวันก าหนดการใชสิ้ทธิดังกล่าว เป็นวันท าการสุดท้ายก่อนหนา้วัน
ก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้ดงักล่าว 

- การแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิการซือ้หุน้สามญัครัง้สดุทา้ย 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงคท์ี่จะใชสิ้ทธิในการซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ จะตอ้งแจง้ความ  
จ านงในการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิระหว่างเวลา 09.00 – 15.30 น. ของทุก
วนัท าการ ภายในระยะเวลา 15 วนัก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย (“ระยะเวลำกำรแจ้ง
ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิคร้ังสุดท้ำย”) ในกรณีที่วนัก าหนดการใชสิ้ทธิตรงกับวนัหยุดท าการ
ของบริษัทฯ ใหเ้ล่ือนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิดงักล่าว เป็นวนัท าการสดุทา้ยก่อนหนา้วนัก าหนดการ
ใชสิ้ทธิครัง้ดงักล่าว และใบส าคญัแสดงสิทธิจะพน้สภาพจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในวนั
ถดัไปนบัจากวนัใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย 

ทัง้นี ้การแจง้ข่าวเก่ียวกับการใชสิ้ทธิ ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ และระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการ  
ใชสิ้ทธิ บริษัทฯ จะแจง้รายละเอียดดงักล่าวอย่างนอ้ย 5 วนัท าการก่อนระยะเวลาการแจง้ความจ านง
ในการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ผ่านทางระบบ SET Link ส าหรับการใช้สิทธิครัง้สุดท้าย บริษัทฯ จะส่ง
จดหมายลงทะเบียนถึงผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ตามรายชื่อที่ปรากฏในสมดุทะเบียนผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้สุดทา้ย ภายใน 21 วันก่อนวัน
ก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย นอกจากนี ้บริษัทฯ จะปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ 
21 วนัก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย และตลาดหลกัทรพัยจ์ะท าการขึน้เครื่องหมายหา้มการซือ้
ขาย (SP) ล่วงหนา้ 2 วนัท าการก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ ในกรณีที่วัน
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แรกของการปิดสมดุทะเบียนดงักล่าว ตรงกับวนัหยุดของตลาดหลกัทรพัย ์ใหเ้ล่ือนเป็นวนัท าการก่อน
หนา้ และในกรณีที่วนัก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ยตรงกับวนัหยุดท าการ ใหเ้ล่ือนวนัก าหนดการใช้
สิทธิครัง้สดุทา้ยดงักล่าว เป็นวนัท าการสดุทา้ยก่อนหนา้วนัก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ยดงักล่าว ทัง้นี ้
ใบส าคญัแสดงสิทธิจะถูกพกัการซือ้ขายตัง้แต่วันแรกที่ตลาดหลักทรพัยข์ึน้เครื่องหมาย SP จนถึงวนั
ก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย  

2.3.4 นายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิ 

บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

ชัน้ 1 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
Tower B (ขา้งสถานทตูจีน) เลขที่ 93 ถนนรชัดาภิเษก 
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศพัท ์02-009-9999  
โทรสาร 0-2009-9991 
Website : http://www.set.or.th/tsd 

(1) นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิจะรบัผิดชอบต่อการปิดสมดุทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ซึ่ง
ในสมุดทะเบียนจะตอ้งประกอบดว้ย ชื่อและนามสกุลจริง สัญชาติ และที่อยู่ของผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยก์ าหนด ทัง้นี ้บริษัทฯ จะถือว่าขอ้มูลที่
ปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นขอ้มลูที่ถกูตอ้ง ดงันัน้ ผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิมีหนา้ที่ในการแจง้การเปล่ียนแปลงขอ้มูล หรือแกไ้ขขอ้ผิดพลาดในรายละเอียดในการลง
บนัทึกในสมดุทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิต่อนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิโดยตรง  

(2) นายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่จะต้องออกใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ที่ฝากไวก้ับศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์และจะตอ้งลงชื่อศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์
เป็นผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิแทนในสมดุทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธินัน้ และนายทะเบียนจะ
ออกใบส าคัญแสดงสิทธิหรือออกใบรบัเพื่อใชแ้ทนใบส าคัญแสดงสิทธิตามแบบที่นายทะเบียน
ก าหนดใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์

(3) นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิมีหนา้ที่ตามสญัญาการแต่งตัง้นายทะเบียนที่จะตอ้งจดัท าและ
เก็บรกัษาสมดุทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไวจ้นกว่าใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดจะมีการใช้
สิทธิซือ้หุน้รองรบัของบรษิัทฯ หรือจนกว่าครบก าหนดอายใุบส าคญัแสดงสิทธิ (แลว้แต่กรณี) 

บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยแจง้ใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิทราบถึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าวล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วัน โดยแจง้ผ่านทางระบบ SET Link
และแจง้ใหส้ านกังาน ก.ล.ต. ทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั เช่นกนั  

2.3.5 สถานท่ีติดต่อในการใชสิ้ทธิ 
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ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ สามารถติดต่อบรษิัทฯ เพื่อใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิได ้ตามระยะเวลา
การแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิที่ระบไุวใ้นขอ้ 2.3.3 ณ สถานท่ีตามที่อยู่ดงัต่อไปนี ้

ฝ่ายเลขานกุารบรษิัท 
บรษิัท เมตะ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน)  
33/4 ชัน้ 36 อาคารเอ เดอะไนนท ์ทาวเวอร ์แกรนด ์พระราม 9 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ย
ขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
โทรศพัท ์0-2013-7096-7 ต่อ 915 และ 951 
โทรสาร 0-2013-7098 

ในกรณีที่บรษิัทฯ มีการเปล่ียนแปลงสถานท่ีติดต่อในการใชสิ้ทธิ บรษิัทฯ จะแจง้รายละเอียดใหก้บัผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิทราบโดยแจง้ผ่านทางระบบ SET Link ต่อไป 

2.3.6 วิธีการและขัน้ตอนการใชสิ้ทธิ 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถขอรบัใบแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ
ซือ้หุน้สามญัไดท้ี่บรษิัทฯ หรือดาวนโ์หลดจากเว็บไซตข์องบรษิัทฯ (http://www.metacorporation.co.th) 
ในระหว่างระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ หรือระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ
ครัง้สดุทา้ย 

2.3.6.1 ในกรณีที่ใบส าคญัแสดงสิทธิอยู่ในระบบใบหุน้ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชใ้บส าคญั
แสดงสิทธิเป็นหลกัฐานในการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิไดท้นัที 

2.3.6.2 ในกรณีที่ใบส าคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไรใ้บหุ้น (Scripless) ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่
ตอ้งการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัตอ้งแจง้ความจ านงและกรอกแบบค าขอ เพื่อขอถอนใบส าคญั
แสดงสิทธิ หรือเพื่อใหอ้อกใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ตามที่ตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด โดยยื่น
ต่อบริษัทหลกัทรพัยท์ี่ท  าหนา้ที่เป็นนายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัย ์(Broker) ของตน และบริษัท
หลกัทรพัยด์งักล่าว จะด าเนินการแจง้กับศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์เพื่อขอถอนใบส าคญัแสดง
สิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ส าหรบัน าไปใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิซือ้หุน้
สามญักบับรษิัทฯ เพื่อด าเนินการใชสิ้ทธิตามที่ระบุไวข้า้งตน้ 

2.3.6.3 ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ที่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญั
จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและภายในระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิหรือ
ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยด าเนินการและส่งเอกสาร 
ดงัต่อไปนีใ้หแ้ก่บรษิัทฯ ตามสถานท่ีติดต่อที่ระบไุวใ้นขอ้ 2.3.5 ขา้งตน้ 

(ก) ใบแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัที่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้ง ชดัเจน และครบถว้น
ทุกรายการ พรอ้มลงนามโดยผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ และส่งใหแ้ก่บริษัทฯ ในการใชสิ้ทธิ 
ในช่วงระยะเวลาการแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิ หรือระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใช้
สิทธิครัง้สุดทา้ย ทั้งนี ้ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถขอรบัแบบแสดงความจ านงการใช้
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สิทธิซือ้หุน้สามญัได ้ณ สถานที่ติดต่อในการใชสิ้ทธิ หรือดาวนโ์หลดจากเว็บไซตข์องบริษัทฯ 
(http://www.metacorporation.co.th) ในระหว่างระยะเวลาแจ้งความจ านงในการใชสิ้ทธิ 
หรือระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย  

(ข) ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ตามแบบที่ตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 
ซึ่งผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิลงลายมือชื่อผูโ้อนดา้นหลงั ตามจ านวนที่ ระบุอยู่ในใบแจง้
ความจ านงการใชสิ้ทธิซือ้หุ้นสามัญ และหนังสือมอบอ านาจให้ผู้อื่นมารับใบส าคัญ
แสดงสิทธิฉบบัใหม่ ส าหรบัใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ (ถา้มี) 

(ค) ช าระเงินตามจ านวนในการใชสิ้ทธิ ตามที่ระบใุนใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญั 
โดยผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซือ้หุน้
สามัญจะตอ้งช าระเป็นเงินโอนเขา้บัญชีดังต่อไปนีเ้ท่านั้น  “บมจ.เมตะ คอร์ปอเรชั่น 
เพื่อกำรจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน” ประเภทบัญชี กระแสรำยวัน ธนำคำร กสิกร
ไทย จ ำกัด (มหำชน) สำขำ เซ็นทรัลรัตนำธิเบศร์ เลขที่บัญชี 391-1-04723-2               
ทั้งนี ้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะงดรับช าระเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญด้วยวิธีการอื่น
นอกเหนือจากเงินโอนเขา้บญัชีที่ก าหนดไวน้ี ้

ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิจะเป็นผู้รับภาระค่าใชจ้่าย 
และ/หรือค่าธรรมเนียมที่เกิดขึน้จากการโอนเงิน ค่าอากรแสตมป์ที่เกิดขึน้ หรือภาษีอื่น
ใด (ถา้มี) ตามบทบญัญัติแห่งประมวลรษัฎากรหรือขอ้บงัคบัหรือกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้
บงัคบัในการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 

(ง) หลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิ 

1. บคุคลสญัชาติไทย  : ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาบัตรขา้ราชการ 
หรือส าเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่
หมดอายุ (ในกรณีมีการเปล่ียนชื่อ/ชื่อสกลุ ซึ่งท า
ใหช้ื่อ/ชื่อสกุล ไม่ตรงกับใบส าคัญแสดงสิทธิ ให้
แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบ
แจ้งเปล่ียนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น) พร้อมรับรอง
ส าเนาถกูตอ้ง 

2. บคุคลต่างดา้ว : ส าเนาใบต่างดา้ว หรือส าเนาบตัรหนงัสือเดินทาง
ที่ยงัไม่หมดอาย ุพรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

3. นิติบคุคลในประเทศ : ส าเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวง
พาณิชย ์อายไุม่เกิน 6 เดือน นบัจากวนัที่ยื่นแบบ
แสดงความจ านงการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญั พรอ้ม
รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูม้ีอ  านาจที่มี
ชื่อปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษัทนั้น และ
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เอกสารหลกัฐานของผูม้ีอ  านาจลงลายมือชื่อตาม 
1.  หรือ 2.  แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองส าเนา
ถกูตอ้ง  

4. นิติบคุคลต่างประเทศ : ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล 
และ/หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย
หน่วยงานของรฐัอื่นที่มีอ  านาจของประเทศที่นิติ
บุคคลนั้นจดทะเบียนจัดตั้ง  และรับรองโดย 
Notary Public ของประเทศที่ออกเอกสารนัน้โดย
มีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันที่ยื่นใบแจ้งความ
จ านงการใช้สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอ  านาจ และ
เอกสารหลกัฐานของผูม้ีอ  านาจลงลายมือชื่อตาม 
1.  หรือ 2.  แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองส าเนา
ถกูตอ้ง 

5. คสัโตเดียน (Custodian) : ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนรบัรองโดย Notary 
Public ของประเทศที่ออกเอกสารนั้น โดยมีอายุ
ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันที่ยื่นใบแจ้งความจ านง
การใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญั พรอ้มหนงัสือแต่งตัง้คสั
โตเดียน หนงัสือมอบอ านาจ (ถา้มี) และเอกสาร
หลกัฐานของผูม้ีอ  านาจลงลายมือชื่อตาม 1. หรือ 
2. แลว้แต่กรณี พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

ทัง้นี ้หากผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ไม่ส่งมอบหลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิตามที่กล่าว
ขา้งตน้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นัน้ ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถใชดุ้ลพินิจในการ
พิจารณาให้ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิได้ตามความ
เหมาะสม 

2.3.6.4 จ านวนหน่วยของใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิที่ขอใชสิ้ทธิซือ้หุน้
สามญัจะตอ้งเป็นจ านวนเต็มเท่านัน้ โดยอตัราการใชสิ้ทธิเท่ากับใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบ
แทนใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุน้สามญั 1 หุน้ เวน้แต่กรณีการปรบัอตัราการใชสิ้ทธิ
ตามขอ้ 3.3 (เงื่อนไขการปรบัสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ) 

2.3.6.5 จ านวนหุน้สามญัที่ออกเมื่อมีการใชสิ้ทธิ จะค านวณโดยการน าจ านวนเงินในการใชสิ้ทธิ ซึ่ง  
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิไดช้ าระตามที่กล่าวขา้งตน้ หารดว้ย
ราคาการใชสิ้ทธิในขณะที่มีการใชสิ้ทธินัน้ โดยบริษัทฯ จะออกหุ้นสามญัเป็นจ านวนเต็มไม่
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เกินจ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ คูณดว้ยอตัราการ 
ใชสิ้ทธิ หากมีการปรบัราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิแลว้ ท าใหม้ีเศษเหลืออยู่
จากการค านวณดงักล่าว บรษิัทฯ จะไม่น าเศษดงักล่าวมาคิดค านวณและจะช าระเงินท่ีเหลือ
จากการใชสิ้ทธิดงักล่าวเป็นเงินโอน หรือเช็คระบุชื่อขีดคร่อมเฉพาะคืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคัญ
แสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบัภายใน 14 
วนัท าการ นบัจากวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้โดยไม่มีดอกเบีย้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ 

ในกรณีที่ตอ้งมีการเปล่ียนแปลงอัตราการใชสิ้ทธิตามเกณฑก์ารปรบัราคาการใชสิ้ทธิและ
อตัราการใชสิ้ทธิตามที่ระบใุนเงื่อนไขการปรบัสิทธิ และมีเศษของจ านวนหุน้สามญัที่จะไดร้บั
จากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ใหต้ดัเศษของหุน้ทิง้ 

2.3.6.6 การใชสิ้ทธิในวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้ตามขอ้ 2.3.1 และขอ้ 2.3.3 ผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิ สามารถใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญั โดยไม่มีการก าหนดจ านวนหุน้สามญัขัน้ต ่า 

2.3.6.7 หากบรษิัทฯ ไดร้บัหลกัฐานใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือหลกัฐาน
ประกอบการใชสิ้ทธิตามขอ้  2.3.6.3 (ง) ไม่ครบถว้นหรือไม่ถกูตอ้ง หรือบรษิัทฯ ตรวจสอบได้
ว่าข้อความที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ กรอกลงในใบแจง้
ความจ านงในการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญันั้น ไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง หรือติดอากรแสตมป์ 
(ถา้มี) ไม่ครบถว้นถูกตอ้งตามบทบญัญัติแห่งประมวลรษัฎากร ขอ้บงัคบั หรือกฎหมายต่าง 
ๆ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ตอ้งท าการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภายใน
ระยะเวลาการแจง้ความจ านงใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้ หรือระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการ
ใชสิ้ทธิครัง้สุดทา้ย หากผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ไม่ท าการ
แกไ้ขใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลาดงักล่าว บริษัทฯ จะถือว่าผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิแสดง
เจตนายกเลิกการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญั และใหถื้อว่าการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิในครัง้
นัน้สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ  

บริษัทฯ จะโอนเงินคืน หรือสั่งจ่ายเช็คระบุชื่อขีดคร่อมเฉพาะ (แลว้แต่กรณี) และใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ หรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ส่วนที่เหลือในกรณีที่บริษัทฯ ถือว่ามีการใชสิ้ทธิเพียง
บางส่วนคืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ภายใน 14 วนัท า
การนับจากวันก าหนดการใชสิ้ทธิในครัง้นั้น ๆ  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อดอกเบีย้และ/หรือ
ค่าเสียหายอื่นใดไม่ว่ากรณีใด ๆอย่างไรก็ดี ใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ
ที่ยงัไม่มีการใชสิ้ทธิดงักล่าว ยงัมีผลใชต้่อไปจนถึงวนัก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย 

ในกรณีที่ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ ช าระจ านวนเงินในการ  
ใชสิ้ทธิไม่ครบถว้นตามจ านวนที่ระบไุวใ้นใบแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญับรษิัทฯ 
มีสิทธิที่จะด าเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไปนี ้ตามที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบ
แทนใบส าคญัแสดงสิทธิเลือกไวใ้นใบแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญั 

(ก) ถือว่าการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธินัน้สิน้สภาพลง โดยไม่มีการใชสิ้ทธิ หรือ 
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(ข) ถือว่าจ านวนหุ้นสามัญที่จองซือ้มีจ านวนเพียงบางส่วนเท่ากับจ านวนที่จะได้รับตาม
จ านวนเงินในการใชสิ้ทธิ ซึ่งบรษิัทฯ ไดร้บัช าระไวจ้รงิตามราคาการใชสิ้ทธิในขณะนัน้ หรือ 

(ค) ใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ช าระเงินเพิ่มเติมตามจ านวน
ที่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิใหค้รบถว้นภายในระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิในแต่ละ
ครัง้ หรือระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย หากบริษัทฯ ไม่ไดร้บั
เงินครบถว้นตามจ านวนในการใชสิ้ทธิภายในระยะเวลาดงักล่าว บริษัทฯ จะถือว่าผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญั และใหถื้อการแจง้ความ
จ านงในการใชสิ้ทธิในครัง้นัน้สิน้สภาพลง โดยไม่มีการใชสิ้ทธิ 

ในกรณีตาม (ก) และ (ค) บริษัทฯ จะโอนเงินคืน หรือสั่งจ่ายเช็คระบุชื่อขีดคร่อมเฉพาะ 
(แลว้แต่กรณี) และใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิคืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิภายใน 14 วนัท าการนบัจากวนัก าหนดการใชสิ้ทธิ
ในครัง้นัน้ ๆ  บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อดอกเบีย้และ/หรือค่าเสียหายอื่นใดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ในกรณีตาม (ข) เวน้แต่เป็นการใชสิ้ทธิครัง้สุดทา้ย บริษัทฯ จะส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิ 
หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือในกรณีที่บรษิัทฯ ถือว่ามีการใชสิ้ทธิเพียงบางส่วน
คืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิทางไปรษณียล์งทะเบียน
ตอบรับภายใน 14 วันท าการนับจากวันก าหนดการใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบีย้และ/หรือ
ค่าเสียหายอื่นใดไม่ว่ากรณีใด ๆ อย่างไรก็ดี ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดง
สิทธิที่ยงัไม่มีการใชสิ้ทธิดงักล่าวยงัมีผลใชต้่อไปจนถึงวนัก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย 

การกระท าใด ๆ ของบรษิัทฯ ตามขอ้ 2.3.6.7 นี ้ใหถื้อว่าเป็นท่ีสดุในแต่ละครัง้ของการใชสิ้ทธิ 

2.3.6.8 เมื่อมีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ที่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญั
ไดป้ฏิบัติตามเงื่อนไขการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซือ้หุ้นสามัญ กล่าวคือ ไดส่้งมอบทั้ง
ใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ ใบแจ้งความจ านงในการใชสิ้ทธิซือ้หุน้
สามัญ พรอ้มหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามข้อ  2.3.6.3 (ง) และช าระเงินค่าจองซือ้หุ้น
สามญัถกูตอ้งและครบถว้นสมบรูณ ์ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิจะ
ไม่สามารถเพิกถอนการใชสิ้ทธิได ้เวน้แต่จะไดร้บัความยินยอมเป็นหนงัสือจากบรษิัทฯ 

2.3.6.9 เมื่อพน้ก าหนดวนัก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ยแลว้ แต่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ยงัมิไดป้ฏิบตัิตามเงื่อนไขของการใชสิ้ทธิที่ก าหนดไวอ้ย่างครบถว้น ให้
ถือว่าใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธินัน้ ๆ สิน้สภาพลง โดยไม่มีการใช้
สิทธิ และผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ จะใชสิ้ทธิไม่ไดอ้ีกเมื่อพน้
ก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย 

2.3.6.10 ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินส่วนที่ไม่ไดใ้ชสิ้ทธิใหก้ับผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิหรือ  
ใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ ไดภ้ายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันก าหนดการใชสิ้ทธิใน 
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ครัง้นั้น ๆ ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิจะไดร้ับอัตราดอกเบีย้  
รอ้ยละ 7.5 ต่อปี โดยค านวณจากเงินส่วนท่ีไม่ไดร้บัการใชสิ้ทธินบัตัง้แต่วนัท่ีพน้ก าหนดเวลา 
14 วนัดงักล่าว จนถึงวนัท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดร้บัคืนเงินส่วนท่ีไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ 

อย่างไรก็ดี หากบริษัทฯ ไดท้ าการโอนเงินคืน หรือสั่งจ่ายเช็คระบุชื่อขีดคร่อมเฉพาะชื่อผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบัตามที่
อยู่ที่ระบุในใบแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัโดยถูกตอ้งแลว้โดยชอบ ใหถื้อว่าผู้
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิไดร้บัเงินคืนโดยชอบแลว้และจะไม่มีสิทธิเรียกรอ้งดอกเบีย้ และ/หรือ
ค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป โดยบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในความสญูหายหรือเสียหายอย่างใด 
ที่อาจเกิดขึน้เนื่องจากการส่งเช็ค  ทางไปรษณียด์งักล่าว 

2.3.6.11 ในกรณีที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ใชสิ้ทธิซือ้หุน้รองรบัไม่เต็มจ านวนที่ตนมีสิทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิ บริษัทฯ จะออกใบส าคญัแสดงสิทธิใบใหม่ที่ระบุจ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดง
สิทธิที่ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วนัท าการนบัแต่วนัใชสิ้ทธิใน
แต่ละครัง้ ยกเวน้ในการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ยจะไม่มีการออกใบส าคญัแสดงสิทธิใด ๆ อีก 

2.3.6.12 ในกรณีที่ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ ส่งมอบใบส าคัญแสดง
สิทธิเป็นจ านวนมากกว่าจ านวนที่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิ บริษัทฯ จะส่งใบส าคัญแสดงสิทธิใบ
ใหม่ โดยมีจ านวนของใบส าคัญแสดงสิทธิที่ลดลงใหแ้ก่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าว 
หากใบส าคญัแสดงสิทธินั้นอยู่ในระบบใบหุน้ โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบัภายใน 
14 วนัท าการนบัจากวนัใชสิ้ทธินัน้ ๆ และจะท าการยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิใบเก่า 

2.3.6.13 บรษิัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทนุช าระแลว้ของบรษิัทฯ ต่อกระทรวงพาณิชยต์าม
จ านวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ส าหรับการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่
บริษัทฯ ไดร้บัช าระค่าหุน้ตามจ านวนที่มีการใชสิ้ทธิแต่ละครัง้ และบริษัทฯ จะด าเนินการ  
จดทะเบียนผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนส าคัญแสดงสิทธิที่ไดใ้ชสิ้ทธิโดยถูกตอ้ง
สมบูรณแ์ลว้นัน้ เขา้เป็นผูถื้อหุน้สามญัของบริษัทฯ ในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ตามจ านวนหุน้
สามญัที่ค  านวณไดจ้ากการใชสิ้ทธิในครัง้นัน้ 

บริษัทฯ จะด าเนินการยื่นค าขอใหร้บัหุน้สามญัที่เกิดจากการสิทธิดงักล่าวเป็นหลกัทรพัยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยภ์ายใน 30 วนันบัจากวนัก าหนดการใชสิ้ทธิแต่ละครัง้ 

หุน้สามญัใหม่ที่ออกเนื่องจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและสถานะเท่า
เทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ไดอ้อกไปก่อนหน้าแลว้ทุกประการ นับตั้งแต่วันที่นาย
ทะเบียนหุน้ของบริษัทฯ ไดจ้ดแจง้ชื่อของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนส าคญัแสดง
สิทธิที่ไดใ้ชสิ้ทธิโดยถกูตอ้งสมบรูณแ์ลว้นัน้ในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เป็นผูถื้อหุน้
ของบริษัทฯ และกระทรวงพาณิชยร์บัจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระของบริษัทฯ เรียบรอ้ยแลว้ทุก
ประการ อนัเนื่องมาจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 
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2.3.6.14 ในกรณีหุน้สามญัที่ส  ารองไวเ้พื่อรองรบัการใชสิ้ทธิที่ไม่เพียงพอ บริษัทฯ จะด าเนินการชดใช้
ค่าเสียหายที่เกิดขึน้ใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใชสิ้ทธิไดต้ามขอ้ 8 อย่างไรก็
ตาม บริษัทฯ จะไม่ชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได ้
ถึงแม้ว่าจะมีหุ้นสามัญเพียงพอก็ตาม (เช่น กรณีที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิต่างดา้วที่ไม่
สามารถใชสิ้ทธิเพราะถกูจ ากดัสิทธิตามสดัส่วนการถือหุน้ตามที่ระบไุวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ) 

2.3.6.15 (ก) ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่เป็นบคุคลที่มิใช่สญัชาติไทยตามขอ้บงัคับบรษิัทฯ จะสามารถ
ใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ เพื่อซือ้หุน้รองรบัของบรษิัทฯ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน
ไดภ้ายใตเ้งื่อนไขว่า เมื่อไดใ้ชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิในวนัใชสิ้ทธิในครัง้นัน้ ๆ แลว้
ตอ้งไม่ท าใหก้ารถือหุน้ของบริษัทฯ โดยบุคคลที่มิใช่สญัชาติไทยทัง้หมดขดัต่อขอ้บงัคบั
ของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งในเรื่องสดัส่วนการถือหุน้ของบุคคลที่มิใช่สญัชาติ
ไทย ซึ่ง ณ วันออกใบส าคัญแสดงสิทธินีอ้ยู่ที่รอ้ยละ 49 ของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายได้
ทัง้หมดของบรษิัทฯ   

  (ข) อย่างไรก็ดี หากขอ้จ ากดัการถือหุน้ของบคุคลที่มิใช่สญัชาติไทยตาม (ก) ขา้งตน้มีผลท าให้
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่เป็นบคุคลที่มิใช่สญัชาติไทย ซึ่งไดใ้ชสิ้ทธิตามวิธีการดงักล่าวมา
ครบถว้น ไม่สามารถใชสิ้ทธิไดเ้ต็มจ านวนที่ระบุในหนงัสือแสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิ 
บริษัทฯ จะอนุญาตใหด้ าเนินการใชสิ้ทธิไดเ้พียงส่วนที่ไม่ขดัต่อขอ้จ ากดัการถือหุน้ขา้งตน้
ภายใต้หลักการผู้แสดงความจ านงก่อนจะสามารถใช้สิทธิได้ก่อน (First Come, First 
Served) และบริษัทฯ จะคืนใบส าคัญแสดงสิทธิและเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิโดยไม่มี
ดอกเบี ้ยให้แก่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ เป็นบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทยดังกล่าว ทาง
ไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบัภายใน 14 วนัท าการ นบัแต่วนัใชสิ้ทธิในครัง้นัน้ ๆ  

   หากในวนัใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลที่มิใช่สญัชาติไทยไม่
สามารถใชสิ้ทธิ เนื่องจากขอ้จ ากัดเรื่องสดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ที่เป็นบุคคลที่มิใช่
สัญชาติไทยใหถื้อว่าใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวหมดอายุลง โดยผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิที่เป็นบุคคลที่มิใช่สญัชาติไทยดงักล่าว ไม่มีสิทธิเรียกรอ้งค่าเสียหายหรือค่าชดใช้ 
ใด ๆ จากบรษิัทฯ และบรษิัทฯ จะไม่มีการช าระค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใด ๆ ใหแ้ก่ผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิจากการดงักล่าวทัง้สิน้ 

2.3.6.16 การออกและส่งมอบหุน้สามญัออกใหม่ ชื่อที่จะระบุในหุน้สามญัออกใหม่จะใชช้ื่อเดียวกัน
กับชื่อที่ปรากฏอยู่ในใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญั โดยบริษัทฯ จะจดัส่งใบหุน้
ไปยังผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ ตามที่อยู่ที่ไดร้ะบุไวใ้นใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิซือ้หุ้น
สามญัโดยทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบัภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัก าหนดการใช้
สิทธิแต่ละครัง้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจตกลงกับผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิล่วงหนา้ ให้
บริษัทฯ เก็บใบหุน้สามญั ใบส าคญัแสดงสิทธิ ใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ และเอกสารอื่น ๆ 
ไวท้ี่บริษัทฯ เพื่อใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือตวัแทนมารบัไปดว้ยตวัเองก็ได ้โดยจะตอ้ง
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ด าเนินการตามที่บริษัทฯ ก าหนด บริษัทฯ อาจจะออกใบหุน้ในระบบใบหุน้ (Script) และ
ระบบไรใ้บหุ้น (Scriptless) หากบริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญโดยระบบไรใ้บหุ้น บริษัทฯ จะ
ด าเนินการเมื่อผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิไดแ้จง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบว่า ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย์
ยอมรบัเป็นนายทะเบียนหลกัทรพัยใ์หก้บัผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิแลว้ โดยบริษัทฯ จะส่งใบ
หุน้สามัญหรือใบส าคัญแสดงสิทธิเขา้ฝากไวก้ับศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์โดยผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิตอ้งระบุชื่อและบญัชีของบริษัทสมาชิกของศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์โดยถูกตอ้งใน
ใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญั และบริษัทฯ จะส่งมอบหุน้สามญั หรือใบส าคญั
แสดงสิทธิผ่านบญัชีฝากหลกัทรพัยภ์ายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัใชสิ้ทธิแต่ละครัง้ 

2.3.6.17 ในกรณีที่การใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิตอ้งมีภาระภาษีเงินได ้ค่าอากร
แสตมป์หรือภาษีอื่นใด (ถา้มี) ตามประมวลรษัฎากรหรือกฎหมายอื่นใด ผูถื้อใบส าคัญแสดง
สิทธิที่ใชสิ้ทธิถือหุน้ดงักล่าวตอ้งเป็นผูร้บัภาระค่าภาษีดงักล่าวทัง้สิน้ รวมทัง้ยินยอมใหบ้ริษัทฯ 
มีสิทธิหกัภาษี ณ ที่จ่ายไดต้ามที่กฎหมายก าหนด  

2.3.7 การแกไ้ขวิธีการและขัน้ตอนการใชสิ้ทธิ 

ในกรณีที่ตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรือ ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ตลอดจนหน่วยงานใดที่เก่ียวขอ้งไดอ้อก
ประกาศ ระเบียบ หรือวิธีการปฏิบตัิการใด ๆ ท่ีมีผลท าใหบ้รษิัทฯ ตอ้งแกไ้ขรายละเอียดของวิธีการและ
ขัน้ตอนในการใชสิ้ทธิตามขอ้ 2.3.6 ใหบ้รษิัทฯ สามารถท าการแกไ้ขขัน้ตอนการใชสิ้ทธิใหส้อดคลอ้งกับ
ประกาศ ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติดังกล่าวได ้และตอ้งแจ้งให้ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ นายทะเบียน
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์และ ส านกังาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชกัชา้ 

3. หน้ำทีข่องผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

ผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิมีหนา้ที่ที่จะตอ้งปฏิบตัิตลอดอายสุญัญาของใบส าคญัแสดงสิทธิ ดงันี ้

3.1. การปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้ก าหนดสิทธิ 

ผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิจะใชค้วามพยายามอย่างดีที่สดุ ในการประกอบธุรกิจใหเ้หมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
และจะปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง รวมตลอดถึงกฎ ระเบียบ ขอ้บังคบั และค าสั่งต่าง ๆ ที่ออกตาม
กฎหมาย และจะปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของขอ้ก าหนดสิทธิฉบบันีโ้ดยเคร่งครดัตลอดอายขุอง
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
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3.2. สิทธิของบรษิัทฯ ในการเรียกใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิใชสิ้ทธิก่อนระยะเวลาที่ก าหนดตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ใบส าคัญแสดงสิทธิที่บริษัทฯ ออกครัง้นีไ้ม่มีขอ้ก าหนดใหบ้ริษัทฯ สามารถเรียกใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิใช้
สิทธิก่อนระยะเวลาที่ก าหนดตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 

3.3. เงื่อนไขการปรบัสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ 

3.3.1 บรษิัทฯ ตอ้งด าเนินการปรบัราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ ตลอดอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ 
เมื่อเกิดเหตกุารณใ์ดเหตกุารณห์น่ึง ดงัต่อไปนี ้ทัง้นีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อรกัษาผลประโยชนต์อบแทนของ
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ใหด้อ้ยไปกว่าเดิม 

(ก) เมื่อบรษิัทฯ เปล่ียนแปลงมลูค่าที่ตราไวข้องหุน้บรษิัทฯ อนัเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยก
หุน้ท่ีไดอ้อกแลว้ของบรษิัทฯ 

(ข) เมื่อบรษิัทฯ จ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางส่วนเป็นหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ 

(ค) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป ในราคาที่ต  ่ากว่า
รอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิัทฯ 

(ง) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลกัทรพัยอ์อกใหม่ใด ๆ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/
หรือ บุคคลในวงจ ากัด โดยหลกัทรัพยน์ัน้ใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหลกัทรพัยใ์นการใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็น
หุน้สามัญ หรือใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามัญ (เช่น หุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น
สามญั) โดยราคาเฉล่ียต่อหุน้ของหุน้สามญัที่จะออกใหม่เพื่อรองรบัสิทธิดงักล่าว ต ่ากว่ารอ้ยละ 
90 ของ “ราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิัทฯ”  

(จ) เมื่อบรษิัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอตัรารอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิ หลงัจากช าระภาษีแลว้ 

(ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้อ (ก) ถึง (จ) ที่ท  าให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ท่ีผู้ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิจะไดร้บัเมื่อมีการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิดอ้ยไปกว่าเดิม  

ในกรณีที่เกิดการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิที่จะซือ้หุน้สามญั และการเปล่ียนแปลงอตัราการใชสิ้ทธิที่
จะซื ้อหุ้นสามัญ รวมทั้งวิธีการค านวณถึงการเปล่ียนแปลงดังกล่าวตามที่ระบุต่อไปนี ้ ไม่ได้ท าให้
ผลตอบแทนใด ๆ ที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ จะไดร้บัเมื่อมีการใชสิ้ทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิดอ้ยไปกว่าเดิม โดยบริษัทฯ จะด าเนินการปรบัราคา
การใชสิ้ทธิ และอตัราการใชสิ้ทธิในกรณีต่าง ๆ ดงักล่าวขา้งตน้ตามสตูรและวิธีการค านวณ ดงัต่อไปนี ้

(ก) เมื่อบรษิัทฯ เปล่ียนแปลงมลูค่าที่ตราไวข้องหุน้บรษิัทฯ อนัเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยก
หุน้ท่ีไดอ้อกแลว้ของบรษิัทฯ  

บริษัทฯ จะปรบัราคาการใชสิ้ทธิอันเป็นผลมาจากการรวม หรือการแบ่งแยกหุน้ที่ออกแลว้ของ
บริษัทฯ โดยจะมีผลบงัคบัทนัที เมื่อมลูค่าที่ตราไวม้ีผลบงัคบัใชต้ามที่เผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่
ข้อมูลส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
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ใบส าคัญแสดงสิทธิ ไดร้บัหุน้ตามจ านวนที่ค  านวณไดต้ามสูตรและประเภทเช่นเดียวกับหุน้ของ
บริษัทฯ ที่ออกภายหลงัจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าว เสมือนว่าไม่มีการเปล่ียนแปลงมลูค่าที่ตรา
ไวข้องหุน้สามญัของบรษิัทฯ 

1. ราคาการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้
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2. อตัราการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้
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โดยที่  0Pr ice คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
1Pr ice  คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
0Ratio คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
1Ratio  คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

0Par  คือ มลูค่าที่ตราไวข้องหุน้สามญัก่อนการเปล่ียนแปลง 
1Par  คือ มลูค่าที่ตราไวข้องหุน้สามญัหลงัการเปล่ียนแปลง 

(ข) เมื่อบรษิัทฯ จ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางส่วนเป็นหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ 

การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัที ตัง้แต่วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้
สามญัไม่มีสิทธิในการรบัหุน้ปันผล (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรพัยข์ึน้เครื่องหมาย XD) 

1. ราคาการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้
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2. อตัราการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้
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โดยที่  0Pr ice คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
1Pr ice  คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
0Ratio คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
1Ratio  คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

A  คือ จ านวนหุ้นสามัญที่ไดเ้รียกช าระเต็มมูลค่าแลว้ ณ วันก่อนปิดสมุด
ทะเบียนผูถื้อหุน้สามญัเพื่อสิทธิการรบัหุน้ปันผล  

B  คือ จ านวนหุน้สามญัที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุน้สามญัปันผล 

(ค) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป ในราคาที่ต  ่ากว่า
รอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิัทฯ 
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การเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตัง้แต่วันแรกที่ผู้ซือ้หุ้น
สามญัจะไม่ไดร้บัสิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัที่ออกใหม่ (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรพัยข์ึน้เครื่องหมาย 
XR) ส าหรบักรณีที่เป็นการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Rights Offering) และ/หรือ วนัแรกของการ
เสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บคุคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี 

“ราคาเฉล่ียของหุน้สามญัที่ออกใหม่” ค านวณไดจ้าก จ านวนเงินทัง้สิน้ท่ีบรษิัทฯ จะไดร้บัจากการ
เสนอขายหุน้ หกัดว้ยค่าใชจ้่ายที่เกิดจากการเสนอขายหลกัทรพัยท์ี่ออกนัน้ (ถา้มี) หารดว้ยจ านวน
หุน้สามญัทัง้สิน้ท่ีออกใหม่ในครัง้นัน้  

“ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษัทฯ” ไดก้ าหนดไวเ้ท่ากับ “ราคาตลาดถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนกัต่อ
หุน้ของหุน้สามัญของบริษัทฯ” โดยที่ “ราคาตลาดถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักต่อหุน้ของหุน้สามัญของ
บริษัทฯ” หมายถึง มลูค่าการซือ้ขายหุน้สามญัทัง้หมดของบริษัทฯ หารดว้ยจ านวนหุน้สามญัของ
บรษิัทฯ ที่ท  าการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรพัยใ์นระหว่างระยะเวลา 7 วนัท าการ (วนัท่ีเปิดท า
การซือ้ขายของตลาดหลกัทรพัย)์ ติดต่อกนัก่อนวนัท่ีใชใ้นการค านวณ  

ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษัทฯ” เนื่องจากหุน้สามญัของบริษัทฯ ไม่มี
การซือ้ขายในช่วงระยะเวลาดงักล่าว บรษิัทฯ จะท าการก าหนดราคายตุิธรรมเพื่อใชใ้นการค านวณแทน 

 “วนัท่ีใชใ้นการค านวณ” หมายถึง วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สามญัจะไม่ไดร้บัสิทธิในการจองซือ้หุน้สามญั
ที่ออกใหม่ (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรพัยข์ึน้เครื่องหมาย XR) ส าหรบักรณีที่เป็นการเสนอขายใหก้ับผู้
หุน้เดิม (Rights Offering) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหม่แก่ประชาชน
ทั่วไป ส าหรบักรณีที่เป็นการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายใหแ้ก่
บคุคลในวงจ ากัด แลว้แต่กรณี  

อนึ่ง ในกรณีที่เมื่อมีการเสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหม่พรอ้มกันมากกว่า 1 ราคาการเสนอขาย ใน
เงื่อนไขที่จะตอ้งจองซือ้หุน้ดงักล่าวดว้ยกัน ใหน้ าราคาเสนอขายของทุกราคา และจ านวนหุน้ที่
ออกใหม่ทัง้หมดมาค านวณราคาเฉล่ียต่อหุน้ของหุน้สามญัที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขาย
พรอ้มกันดงักล่าวไม่อยู่ภายในเงื่อนไขที่ตอ้งจองซือ้ดว้ยกัน ใหน้ าจ านวนหุน้และราคาเสนอขาย
เฉพาะของหุน้สามญัที่ออกใหม่ซึ่ง “ราคาเฉล่ียของหุน้สามญัที่ออกใหม่” ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของ 
"ราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิัทฯ" มาค านวณการเปล่ียนแปลงเท่านัน้ 

ในกรณีที่การเสนอขายดังกล่าวไม่อยู่ภายใตเ้งื่อนไขที่จะตอ้งจองซือ้ดว้ยกัน ใหน้ าเฉพาะราคา
เสนอขายที่ต  ่ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นสามัญของบริษัทฯ” มาค านวณการ
เปล่ียนแปลงเท่านัน้ 

1. ราคาการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้
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2. อตัราการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้
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โดยที่  0Pr ice คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
1Pr ice  คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
0Ratio คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
1Ratio  คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

 MP  คือ “ราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิัทฯ” 
A  คือ จ านวนหุ้นสามัญที่ไดเ้รียกช าระเต็มมูลค่าแลว้ ณ วันก่อนปิดสมุด

ทะเบียนผูถื้อหุน้ เพื่อสิทธิในการจองซือ้หุน้สามัญที่ออกใหม่ กรณี
เสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ วนัก่อนวนัแรกของ
การเสนอขายหุน้สามัญที่ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุน้สามัญให้แก่
ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่บุคคลใน
วงจ ากดั แลว้แต่กรณี 

B   คือ  จ านวนหุน้สามัญที่ออกใหม่ ทั้งที่เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/
หรือ เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บคุคลในวงจ ากดั 

BX  คือ จ านวนเงินท่ีไดร้บัภายหลงัจากการหกัค่าใชจ้่าย (ถา้มี) จากการออก
หุน้สามัญที่ออกใหม่ที่เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ เสนอ
ขายให้แก่ประชาชนทั่ วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจ ากดั 

(ง) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลกัทรพัยอ์อกใหม่ใด ๆ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/
หรือ บุคคลในวงจ ากัด โดยหลกัทรพัยน์ัน้ใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหลกัทรพัยใ์นการใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็น
หุน้สามัญ หรือใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามัญ (เช่น หุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น
สามญั) โดยราคาเฉล่ียต่อหุน้ของหุน้สามญัที่จะออกใหม่เพื่อรองรบัสิทธิดงักล่าว ต ่ากว่ารอ้ยละ 
90 ของ “ราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิัทฯ” 

การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ จะมีผลบงัคบัทนัที ตัง้แต่วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้
สามญัจะไม่ไดร้บัการใชสิ้ทธิในการจองซือ้หลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ใด ๆ ที่ใหสิ้ทธิที่จะแปลงสภาพ/
เปล่ียนเป็นหุน้สามัญ (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรพัยข์ึน้เครื่องหมาย XW) ส าหรบักรณีที่เป็นการเสนอ
ขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Rights Offering) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่
ใด ๆ ที่ใหสิ้ทธิที่จะแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุน้สามญัแก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ที่เป็นการเสนอ
ขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี 

“ราคาเฉล่ียต่อหุน้ของหุน้สามญัที่ออกใหม่” ค านวณไดจ้ากจ านวนเงินที่บริษัทฯ จะไดร้บัจากการ
ออกหลกัทรพัยใ์ด ๆ ที่มีสิทธิในการแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุน้สามญั รวมกับเงินท่ีไดร้บัจากการ
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ใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญันัน้ หกัดว้ยค่าใชจ้่ายที่เกิดจากการเสนอขายหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ (ถา้มี) หาร
ดว้ยจ านวนหุน้สามญัทัง้หมดที่ตอ้งออกใหม่เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธินัน้ 

“ราคาตลาดของหุน้สามัญของบริษัทฯ” และฐานของมูลค่าที่ตราไว ้ซึ่งจะใชเ้ปรียบเทียบใหใ้ช ้
และมีความหมายเช่นเดียวกบั รายละเอียดในขอ้ (ค) ขา้งตน้ 

“วนัท่ีใชใ้นการค านวณ” หมายถึง วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สามญัจะไม่ไดร้บัสิทธิในการจองซือ้หลกัทรพัย์
ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ใหสิ้ทธิที่จะแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุน้สามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรพัยข์ึน้
เครื่องหมาย XW) ส าหรบักรณีที่เป็นการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Rights Offering) และ/หรือ 
วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพยท์ี่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุน้
สามญัแก่ประชาชนทั่วไป ส าหรบักรณีที่เป็นการเสนอขายหลกัทรพัยด์งักล่าวต่อประชาชนทั่วไป 
และ/หรือ ที่เป็นการเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี 

อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพพรอ้มกนัมากกว่า 1 ราคา
การเสนอขาย ในเงื่อนไขที่จะตอ้งจองซือ้หลกัทรพัยด์งักล่าวดว้ยกัน ใหค้  านวณการเปล่ียนแปลง
จาก หลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพทัง้หมด แต่ในกรณีที่การเสนอขายพรอ้มกนัดงักล่าว
ไม่อยู่ภายในเงื่อนไขที่ตอ้งจองซือ้ดว้ยกนั ใหค้  านวณการเปล่ียนแปลงจาก หลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ที่
มีสิทธิแปลงสภาพ ซึ่ง "ราคาเฉล่ียต่อหุน้ของหุน้สามญัที่ออกใหม่" ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของ "ราคา
ตลาดของหุน้สามญัของบรษิัทฯ" เท่านัน้  

1. ราคาการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้

)]([

])[(
0Pr1Pr

BAMP

BXMPA
iceice

+

+
=  

2. อตัราการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้
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โดยที่  0Pr ice คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
1Pr ice  คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
0Ratio คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
1Ratio  คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

 MP  คือ “ราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิัทฯ” 
A  คือ จ านวนหุ้นสามัญที่ไดเ้รียกช าระเต็มมูลค่าแลว้ ณ วันก่อนปิดสมุด

ทะเบียนผูถื้อหุน้ เพื่อการจองซือ้หลักทรพัยท์ี่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะ
แปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุน้สามญัได ้กรณีเสนอขายใหผู้ถื้อหุน้เดิม 
และ/หรือ ก่อนวนัแรกของระยะเวลาการเสนอขายหลกัทรพัยท์ี่ออก
ใหม่ใด ๆ ที่มีสิทธิแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุน้สามญัไดต้่อประชาชน
ทั่วไป และ/หรือ บคุคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี 
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B   คือ  จ านวนหุน้สามัญที่ออกใหม่ เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิของหลักทรัพย์ 
ใด ๆ ซึ่งสามารถแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสามัญที่จะเสนอขาย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป และ/
หรือ เสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั  แลว้แต่กรณี  

BX  คือ จ านวนเงินที่บริษัทฯ จะไดร้บัภายหลังจากการหักค่าใชจ้่าย (ถา้มี) 
จากการออกหลกัทรพัยใ์ด ๆ ที่มีสิทธิในการแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็น
หุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายใหแ้ก่
ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด รวมกับ
เงินท่ีไดร้บัจากการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญั 

(จ) เมื่อบรษิัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอตัรารอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิ หลงัจากช าระภาษีแลว้ 

การค านวณอัตรารอ้ยละของเงินปันผลที่จ่ายใหก้ับผูถื้อหุน้ ใหค้  านวณโดยน าเงินปันผลที่จ่ายออก
จริงในรอบระยะเวลาบัญชีในแต่ละปีดังกล่าว ไม่ว่าจะจ่ายจากก าไรสุทธิหรือก าไรสะสม หารดว้ย
ก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดข้องผลการด าเนินงานตามงบการเงินรวม (ที่ไดม้ีการตรวจสอบโดยผูส้อบ
บญัชีของบรษิัทฯ) ของรอบระยะเวลาบญัชีนัน้ การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ
จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามัญไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผลนั้น (วันแรกที่ตลาด
หลกัทรพัยข์ึน้เครื่องหมาย XD) 

1. ราคาการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้
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2. อตัราการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้
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โดยที่  0Pr ice คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
1Pr ice  คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
0Ratio คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
1Ratio  คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

MP  คือ “ราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิัทฯ” 
D  คือ เงินปันผลต่อหุน้ท่ีจ่ายจรงิแก่ผูถื้อหุน้ 
R  คือ เงินปันผลต่อหุน้ ที่จะจ่ายในอัตรารอ้ยละ 50 โดยค านวณจากก าไร

สทุธิหลงัหกัภาษี หารดว้ยจ านวนหุน้ทัง้หมดที่มีสิทธิไดร้บัเงินปันผล 

“ราคาตลาดของหุน้สามัญของบริษัทฯ” และฐานของมูลค่าที่ตราไว ้ซึ่งจะใชเ้ปรียบเทียบใหใ้ช ้
และมีความหมายเช่นเดียวกบั รายละเอียดในขอ้ (ค) ขา้งตน้ 

“วนัท่ีใชใ้นการค านวณ” หมายถึง วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สามญัจะไม่ไดร้บัสิทธิในเงินปันผล 
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(ฉ) ในกรณีอื่นใดในลกัษณะเดยีวกบั ขอ้ (ก) ถึง (จ) ที่ท  าใหผ้ลประโยชนต์อบแทนใดๆ ที่ผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิจะไดร้บัเมื่อมีการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิดอ้ยไปกว่าเดิม  ใหบ้ริษัทฯ พิจารณา
ก าหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่  เ ก่ียวข้องกับการปรับหรือพิจารณาก าหนดการ
เปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรือ อัตราการใชสิ้ทธิใหม่อย่างเป็นธรรม และไม่ท าใหผู้ถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิไดร้บัผลประโยชนด์อ้ยไปจากเดิม โดยใหถื้อ
ว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด และใหบ้ริษัทฯ แจง้ใหส้ านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรพัย ์และ
นายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิ ทราบถึงรายละเอียดดังกล่าวดว้ยโดยทันทีหรือก่อนวันที่เกิด
เหตกุารณท์ี่ตอ้งด าเนินการเปล่ียนแปลงการใชสิ้ทธิดงักล่าว 

3.3.2 การค านวณการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิตามขอ้ (ก) ถึง (ฉ) เป็นอิสระต่อกนั
และจะค านวณการเปล่ียนแปลงตามล าดบัเหตกุารณต์่าง ๆ ก่อนหลงัเปรียบเทียบกบั "ราคาตลาดของ
หุน้สามัญของบริษัทฯ” ส าหรบักรณีที่เหตุการณต์่าง ๆ เกิดขึน้พรอ้มกัน ใหค้  านวณการเปล่ียนแปลง
เรียงตามล าดบั ดงันี ้คือ (ก) (จ) (ข) (ค) (ง) และ (ฉ) โดยในแต่ละล าดบัครั้งที่ค  านวณการเปล่ียนแปลง 
ใหค้งสภาพของราคาการใชสิ้ทธิเป็นทศนิยม 4 ต าแหน่ง และอตัราการใชสิ้ทธิเป็นทศนิยม 4 ต าแหน่ง  

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกับ
รายละเอียดในขอ้ (ค) ขา้งตน้ 

3.3.3 การค านวณการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอัตราการใชสิ้ทธิตามข้อ (ก) ถึง (ฉ) จะไม่มีการ
เปล่ียนแปลง ซึ่งท าใหร้าคาการใชสิ้ทธิใหม่สงูขึน้ และ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิลดลง เวน้แต่กรณีการรวม
หุน้ ในกรณีที่หุน้สามญัที่เกิดจากการใชสิ้ทธิตามจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดง
สิทธิของการแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้ (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง ของอตัราการใชสิ้ทธิใหม่
หลังการเปล่ียนแปลง) ค านวณออกมาเป็นเศษของหุน้ใหต้ดัเศษของหุน้นั้นทิง้ และหากราคาการใช้
สิทธิหลงัการเปล่ียนแปลง (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) คูณกับจ านวนหุน้สามญั ในการแสดงความจ านงการ
ใชสิ้ทธิในรอบนัน้ ค านวณไดเ้ป็นเศษของบาทใหต้ดัเศษของบาททิง้ 

3.3.4 ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิจนเป็นผลท าใหร้าคาการใชสิ้ทธิใหม่มีราคาต ่ากว่ามลูคา่ที่
ตราไวข้องหุน้สามญัของบรษิัทฯ (Par Value) ก็ใหใ้ชร้าคาการใชสิ้ทธิใหม่ดงักล่าว เวน้แต่จะเป็นกรณีที่
กฎหมายหา้มมิใหบ้ริษัทฯ ออกหุน้ต ่ากว่ามลูค่าที่ตราไว ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะปรบัราคาใชสิ้ทธิ
ใหม่เท่ากับมลูค่าที่ตราไวข้องหุน้สามัญเท่านั้น ส าหรบัอัตราการใชสิ้ทธิใหม่ใหใ้ชอ้ัตราการใชสิ้ทธิที่
ค  านวณไดต้ามขอ้ (ก) ถึง (ฉ) เช่นเดิม  

3.3.5 สถานภาพของใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวันที่ผูถื้อใบส าคัญแสดง
สิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิแสดงความจ านงใช้สิทธิ และวันก่อนที่กระทรวงพาณิชย์จะรับ  
จดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแลว้ อนัเนื่องมาจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดง
สิทธิจะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ ที่ยังไม่ได้
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แสดงความจ านงใชสิ้ทธิ และสถานภาพจะสิน้สดุลงในวนัที่กระทรวงพาณิชยไ์ดร้บัจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระ
แลว้ อนัเนื่องมาจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิขา้งตน้แลว้ 

ในกรณีบริษัทฯ มีการปรบัราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิ ในช่วงที่บริษัทฯ ยงัไม่ไดน้ าหุน้
สามญัที่เกิดจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ เขา้จดทะเบียนกบั
กระทรวงพาณิชย ์ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ที่ไดท้  าการใชสิ้ทธิแลว้จะ
ไดร้บัการปรบัสิทธิยอ้นหลงั โดยบรษิัทฯ จะด าเนินการออกหุน้สามัญใหม่เพิ่มเติมใหแ้ก่ใบส าคญัแสดง
สิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยเร็วที่สุดตามจ านวนที่ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส าคญัแสดงสิทธิ สมควรจะไดร้บั หากราคาที่ปรบัใหม่นัน้มีผลบงัคบัใชโ้ดยหุน้สามญัส่วนที่เพิ่มเติม 
อาจไดร้บัชา้กว่าหุน้สามญัที่ไดร้บัก่อนหนา้นีแ้ลว้ แต่ไม่เกิน 45 วนัท าการ นบัจากวนัท่ีมีการปรบัสิทธิ 

3.3.6 บริษัทฯ อาจท าการปรบัราคาการใชสิ้ทธิควบคู่กับการออกใบส าคญัแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรบั
อตัราการใชสิ้ทธิก็ได ้ทัง้นี ้หากบริษัทฯ ตอ้งออกหุน้รองรบัเพิ่มเติม ใหถื้อว่าบริษัทฯ ไดร้บัอนุญาตให้
เสนอขายหุน้รองรบัดังกล่าวเมื่อไดย้ื่นมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ที่อนุมัติใหอ้อกหุน้เพิ่มเติมเพื่อรองรบัการ
ปรบัสิทธินัน้อย่างเพียงพอต่อส านกังาน ก.ล.ต. ก่อนการปรบัสิทธิ จึงจะถือว่าบริษัทฯ ไดร้บัอนญุาตให้
เสนอขายหุน้รองรบั 

3.3.7 หุน้สามญัที่เกิดจากการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและ
ได้รับผลประโยชน์อันพึงได้เหมือนหุ้นสามัญเดิมที่ออกและเรียกช าระเต็มมูลค่าแล้วของบริษัทฯ  
ทกุประการ เมื่อกระทรวงพาณิชยไ์ดร้บัจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแลว้ของบรษิัทฯ 

3.3.8 การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ ตามเงื่อนไขที่ (ก) ถึง (ฉ) บรษิัทฯ จะด าเนินการ
แจง้ผลการเปล่ียนแปลง โดยแจง้ถึงรายละเอียดวิธีการค านวณและเหตุผลที่ตอ้งมีการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าว ใหส้ านกังาน ก.ล.ต. ทราบ และส าหรบัผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ และตลาดหลกัทรพัย ์บรษิัทฯ 
จะแจง้ผ่านทางระบบ SET Link โดยแจง้ทนัทีหรือก่อน 9:00 น. ของวนัที่อตัราหรือราคาใชสิ้ทธิแปลง
สภาพมีผลบงัคบัใช ้โดยบรษิัทฯจะไม่ท าการเวนคืนใบส าคญัแสดงสิทธิ แต่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเดมิ
จะไดร้บัสิทธิในการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิ และอตัราการใชสิ้ทธิทกุประการ 

3.3.9 บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบส าคญัแสดงสิทธิฯ และจะไม่แกไ้ขเปล่ียนแปลงราคาและอตัราการใชสิ้ทธิ 
เวน้แต่จะมีการปรบัสิทธิตามเงื่อนไขการปรบัสิทธิที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 3.3 นี ้

4. สถำนะของหุ้นสำมัญใหม่ทีเ่กิดจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

สิทธิของหุน้สามญัที่ออกตามการใชสิ้ทธิของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นี ้จะมีสิทธิและสภาพเหมือนหุน้
สามัญเดิมของบริษัทฯ ที่ออกไปก่อนหนา้นีแ้ลว้ทุกประการ รวมทั้งสิทธิในการรบัเงินปันผลหรือประโยชนอ์ื่นใด ที่
บริษัทฯ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั ทัง้นี ้นบัตัง้แต่วนัที่นายทะเบียนหุน้สามญัของบรษิัทฯ ไดจ้ดแจง้ชื่อผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิเป็นผูถื้อหุน้ในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ และกระทรวงพาณิชยร์บัจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแลว้ 
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5. รำยละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสำมัญทีอ่อกใหม่เพื่อรองรับใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

5.1 จ านวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิ เท่ากับ 318,784,347 หุ้น คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นี ้

5.2 มลูค่าที่ตราไวต้่อหุน้ เท่ากบั 1.00 บาทต่อหุน้ 

5.3 ราคาการใชสิ้ทธิ เท่ากบั 1.00 บาทต่อหุน้ 

5.4 อตัราการใชสิ้ทธิ เท่ากบั 1 หน่วย ใบส าคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุน้สามญั 

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่รองรับใบส าคัญแสดงสิทธิ ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยบริษัทฯ จะ
ด าเนินการยื่นขออนุญาตน าหุน้สามญัที่ออกใหม่จากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ เขา้จดทะเบียนเป็น
หลักทรพัยจ์ดทะเบียนภายใน 30 วัน นับจากวนัสุดทา้ยของระยะเวลาการใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้ หรือวันสดุทา้ย
ของระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย ทัง้นี ้เพื่อใหหุ้น้สามญัดงักล่าว สามารถท าการซือ้
ขายในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ ไดเ้ช่นเดียวกบัหุน้สามญัเดิมของบรษิัทฯ 

6. ข้อจ ำกัดกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสำมัญทีเ่กิดจำกกำรใช้สิทธิ 

6.1 การโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ 

บริษัทฯ ไม่มีขอ้จ ากัดการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ เวน้แต่การโอนเกิดขึน้ในช่วงปิดสมดุทะเบียนใบส าคญัแสดง
สิทธิ เพื่อพกัการโอนสิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิในกรณีการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย ซึ่งบริษัทฯ จะปิดสมดุทะเบียน
ใบส าคญัแสดงสิทธิ เพื่อพกัการโอนหรือการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 21 วนั ก่อนวนัครบก าหนดการใช้
สิทธิ และตลาดหลกัทรพัยจ์ะท าการขึน้เครื่องหมาย SP (หา้มการซือ้ขาย) ล่วงหนา้ 2 วนัท าการก่อนวนัปิดสมดุ
ทะเบียน (ในกรณีที่วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิตรงกบัวนัหยดุท าการของตลาดหลกัทรพัย์
ใหเ้ล่ือนเป็นวนัท าการสดุทา้ยก่อนหนา้) 

6.1.1 การโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ ท่ีมิไดฝ้ากไวก้บัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์หเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงันี ้ 

- การโอนใบส าคญัแสดงสิทธิระหว่างผูโ้อนและผูร้บัโอน การโอนใบส าคญัแสดงสิทธิจะสมบูรณเ์มื่อ 
ผู้โอนใบส าคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นผู้ที่สมุดทะเบียนผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิระบุชื่อเป็นเจ้าของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิในจ านวนที่จะท าการโอน หรือผูร้บัโอนคนสดุทา้ยโดยมีการสลกัหลงัแสดงการ
โอนต่อเนื่องครบถว้นจากผูท้ี่ปรากฏชื่อดงักล่าว (แลว้แต่กรณี) ไดส่้งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่
ผูร้บัโอนโดยลงลายมือชื่อสลกัหลงัแสดงการโอนไวด้ว้ย 

- ผลการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิระหว่างผูร้บัโอนกับบริษัทฯ การโอนใบส าคญัแสดงสิทธิจะใชย้นักบั
บริษัทฯ ไดก้็ต่อเมื่อนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิไดร้บัค าขอลงทะเบียนการโอนใบส าคญัแสดง
สิทธิ พรอ้มทั้งใบส าคัญแสดงสิทธิ ที่ผูร้บัโอนใบส าคัญแสดงสิทธิไดล้งลายมือชื่อเป็นผู้รบัโอนใน
ดา้นหลงัของใบส าคญัแสดงสิทธินัน้ครบถว้นแลว้ 



 
 

หนา้ท่ี 27 จาก 38 

- ผลของการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิระหว่างผูร้บัโอนกบับุคคลภายนอก การโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ 
จะใช้ยันกับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิไดล้งทะเบียนการโอน
ใบส าคญัแสดงสิทธิในสมดุทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเรียบรอ้ยแลว้ 

- การขอลงทะเบียนการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ จะตอ้งกระท า ณ ส านักงานใหญ่ของนายทะเบียน
ใบส าคญัแสดงสิทธิในวนัและเวลาท าการของนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ และจะตอ้งท าตาม
แบบและวิธีการที่นายทะเบียนก าหนด โดยผูข้อลงทะเบียนจะตอ้งส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิที่ลง
ลายมือชื่อครบถว้นตามหลักเกณฑ์ขา้งตน้ พรอ้มทั้งหลักฐานอื่น ๆ ที่ยืนยันถึงความถูกตอ้งและ
ความสมบูรณข์องการโอนและการรบัโอนใบส าคญัแสดงสิทธิในสมดุทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิ พรอ้มทัง้ใบส าคญัแสดงสิทธิ และหลกัฐานอื่น ๆ ที่จะตอ้งส่งมอบครบถว้นเรียบรอ้ยแลว้ตามที่
นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิก าหนด อย่างไรก็ดี นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิมีสิทธิปฏิเสธ
ไม่รบัค าขอลงทะเบียนการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ หากนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิเห็นว่าการ
โอนใบส าคญัแสดงสิทธินัน้ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

6.1.2 ส าหรบัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ฝากไวก้ับศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์หเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของตลาด
หลกัทรพัย ์ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

6.2 บคุคลที่ไม่ใช่สญัชาติไทย 

6.2.1 บริษัทฯ จะไม่ออกหุน้สามญัใหแ้ก่ผูใ้ชสิ้ทธิที่ไม่ใช่สญัชาติไทย ซึ่งไดด้  าเนินการใชสิ้ทธิตามวิธีการใชสิ้ทธิ
จนท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของคนที่ไม่ใช่สัญชาติไทยมีจ านวนเกินกว่ารอ้ยละ 49 ตามที่ระบุไว้ใน
ขอ้บงัคบัหรือตามสดัส่วนที่อาจมีการแกไ้ขในขอ้บงัคบัในอนาคต 

6.2.2 หากขอ้จ ากดัการโอนดงักล่าวขา้งตน้ มีผลท าใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ
ที่ไม่ใช่สญัชาติไทยที่ไดด้  าเนินการใชสิ้ทธิตามวิธีการใชสิ้ทธิ ไม่สามารถใชสิ้ทธิไดต้ามจ านวนที่ระบุในใบ
แจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญั ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะสามารถ
เลือกใหบ้รษิัทฯ ด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปนี ้

ก) ใหบ้ริษัทฯ คืนใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ และเงินที่เหลือตามราคาใชสิ้ทธิ
ของใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ ในส่วนที่ไม่สามารถใช้สิทธิได ้โดยไม่มี
ดอกเบีย้ใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ที่ไม่ใช่สญัชาติไทยดงักล่าว 
ทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบัภายใน 14 วนัท าการนบัจากวนัท่ีใชสิ้ทธิในครัง้นัน้ ๆ 

ข) ใหบ้ริษัทฯ เป็นผูถื้อใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิ ใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดง
สิทธิ และเงินตามจ านวนการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญั
แสดงสิทธิที่มิใช่สญัชาติไทย ไดย้ื่นความจ านงการใชสิ้ทธิในส่วนที่ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิเอาไวต้ามล าดับ
ก่อนหลงั เพื่อด าเนินการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ในส่วนท่ียงั
มิไดม้ีการใชสิ้ทธิดงักล่าว เมื่อการเขา้ถือหุน้ตามใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ
ดงักล่าว ไม่ขดัต่อขอ้จ ากดัทัง้จ านวนหรือบางส่วน 
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 ทัง้นี ้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิที่มิใช่สญัชาติไทย จะตอ้งแสดงความ
จ านงที่จะใหบ้ริษัทฯ ด าเนินการตามขอ้ ก) หรือ ข) ขา้งตน้ โดยระบุในใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิ
ซือ้หุน้สามญั ณ วนัแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้ 

6.2.3 บริษัทฯ จะอนุญาตใหม้ีการด าเนินการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดง
สิทธิ ในส่วนที่ยังมิไดร้ับการใช้สิทธิตามข้อ 6.2.2 ข) บางส่วนหรือทั้งหมดในวันใชสิ้ทธิวันแรกที่
สามารถกระท าไดโ้ดยไม่ขัดต่อขอ้จ ากัด อย่างไรก็ดี หากมีจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่รอการใชสิ้ทธิ ณ วนัใชสิ้ทธิดงักล่าวมากกว่าจ านวนหุน้สามญัที่อนุญาตใหใ้ช้
สิทธิไดโ้ดยไม่ขดัต่อขอ้จ ากดัการโอนหุน้ เรื่องสดัส่วนการถือครองหลกัทรพัยข์องผู้ถือใบส าคญัแสดง
สิทธิที่มิใช่สญัชาติไทย บริษัทฯ จะด าเนินการใชสิ้ทธิ ตามใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญั
แสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่มิใช่สญัชาติไทย ตามล าดบัการแจง้ความจ านงในการใช้
สิทธิที่ครบถว้นสมบรูณต์ามขอ้ก าหนดในการใชสิ้ทธิในครัง้นี ้

6.2.4 ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิที่มิใช่สญัชาติไทยจะไม่ไดร้บัการชดเชยไม่
ว่ารูปแบบใดจากบรษิัทฯ ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการใชสิ้ทธิได ้โดยมีสาเหตมุาจากขอ้จ ากดัเรือ่ง
สัดส่วนการถือครองหลักทรพัยข์องผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิที่มิใช่
สญัชาติไทย 

6.2.5 หากผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ แสดงความจ านงใหบ้ริษัทฯ ด าเนิน
ตามขอ้ 6.2.2 ข) และ ณ วนัใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ
ดงักล่าวไม่สามารถใชสิ้ทธิได ้เนื่องจากขอ้จ ากดัเก่ียวกบัการถือครองหุน้ของใบส าคญัแสดงสิทธิหรือ
ใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ ใหถื้อว่าใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าว
หมดอายุลง โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวไม่มีสิทธิเรียกรอ้ง
ค่าเสียหายใด ๆ ต่อบรษิัทฯ และบรษิัทฯ จะไม่ด าเนินการชดใชค้่าเสียหายที่เกิดขึน้ทั้งสิน้ 

7. กำรจอง กำรจ ำหน่ำย และกำรจัดสรร 

7.1 วิธีการเสนอขายหลกัทรพัย ์

การเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิในครัง้นีไ้ม่ผ่านผูจ้ัดจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่าย เนื่องจากเป็นการ
เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 

7.2 ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์

- ไม่มี- 

7.3 วนัและวิธีการจอง และการช าระเงินค่าจองซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

เนื่องจากใบส าคญัแสดงสิทธิออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมโดยไม่คิดมลูค่า ดงันัน้ จึงไม่มีวนั วิธีการจอง และการช าระ
เงินค่าจองซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิ ทัง้นี ้ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์จะด าเนินการจดัส่งใบแจง้ผลการฝากหลกัทรพัย์
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ใหแ้ก่ผูท้ี่ไดร้บัการจัดสรรทางไปรษณียภ์ายใน 7 วันท าการ หลังจากการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของ
บรษิัทฯ เพื่อสิทธิในการรบัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัทฯ  

7.4 วิธีการส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิ 

บริษัทฯ จะด าเนินการส่งมอบใบส าคัญแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุด
ทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัที่ 2 มิถุนายน 2564 โดยบริษัทฯ จะด าเนินการออกและส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิ ตาม
รายละเอียด ดงันี ้

7.4.1 กรณีที่ผูถื้อหุน้เดิมไม่มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยก์บับรษิัทหลกัทรพัยห์รือศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย์ 

ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นฐานะนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ จะส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิตามจ านวนที่
ไดร้บัจดัสรรใหแ้ก่ผูท้ี่ไดร้บัการจดัสรรทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบั ตามชื่อที่อยู่ที่ระบใุนสมดุทะเบียน ผู้
ถือหุน้ภายใน 15 วนัท าการ นบัแต่วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ในกรณีนี ้ผูท้ี่ไดร้บัการจดัสรรจะไม่สามารถ
ขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บัการจดัสรรในครัง้นีใ้นตลาดหลกัทรพัยไ์ด ้จนกว่าจะไดร้บัใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ซึ่งอาจไดร้บัภายหลงัจากที่ใบส าคญัแสดงสิทธิของบรษิัทฯ เริ่มซือ้ขายในตลาดหลักทรพัย ์

7.4.2 กรณีที่ผูถื้อหุน้เดิมมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยก์บับรษิัทหลกัทรพัย ์

ศูนยร์ับฝากหลักทรัพยใ์นฐานะนายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิจะน าใบส าคัญแสดงสิทธิฝากไวก้ับ 
“บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” และศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะบนัทึกยอด
บัญชีจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหลักทรัพย์อยู่  ในขณะเดียวกันบริษัท 
หลกัทรพัยน์ัน้ก็จะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ผูไ้ดร้บัจดัสรรฝากไว ้และออกหลกัฐาน
การฝากใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีไดร้บัการจดัสรรภายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ในกรณี
นีผู้ท้ี่ไดร้บัการจดัสรรจะสามารถขายใบส าคญัแสดงสิทธิในตลาดหลักทรพัยไ์ดท้ันทีที่ตลาดหลักทรพัย์
อนญุาตใหใ้บส าคญัแสดงสิทธิของบรษิัทฯ ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย ์

ทั้งนี ้ชื่อของผูถื้อหุน้ที่ไดร้บัการจัดสรรจะตอ้งตรงกับชื่อเจา้ของบัญชีซือ้ขายหลักทรพัยท์ี่ผูท้ี่ไดร้ับการ
จัดสรรประสงคท์ี่จะฝากใบส าคัญแสดงสิทธิไว ้มิฉะนั้นแลว้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูท้ี่ไดร้บัการจดัสรรตามขอ้ 7.4.1 แทน 

7.4.3 กรณีที่ผูถื้อหุน้เดิมมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยก์บัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยส์มาชิกเลขที่ 600 

ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นฐานะนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิจะน าใบส าคญัแสดงสิทธิฝากไวก้บัศนูย์
รบัฝากหลกัทรพัย ์และศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิตามจ านวน
ที่ไดร้บัการจดัสรรไวใ้นบญัชีของบญัชีผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชิกเลขที่ 600 และออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่
ผู้ที่ไดร้ับการจัดสรรภายใน 7 วันนับจากวันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ เมื่อผู้ถือหุ้นที่ไดร้ับการจัดสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิตอ้งการขายใบส าคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อหุน้ดงักล่าวจะตอ้งถอนใบส าคญัแสดงสิทธิออก
จากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยตอ้งติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพยท์ั่วไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการ
ด าเนินการตามที่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์และ/หรือ บริษัทหลกัทรพัยน์ัน้ ๆ ก าหนด ดงันัน้ ในกรณีนี ้ผูถื้อ
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หุ้นที่ได้รับจัดสรรจะสามารถขายใบส าคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพยไ์ด้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์
อนุญาตใหใ้บส าคญัแสดงสิทธิของบริษัทฯ ท าการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัย ์และผูถื้อหุน้ที่ไดร้บัการ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิไดด้  าเนินการถอนใบส าคญัแสดงสิทธิออกจากบญัชี 600 ดงักล่าวแลว้ 

7.5 การส่งมอบหุน้สามญัออกใหม่ที่เกิดจากการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบส าคัญแสดงสิทธิ  ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญั สามารถเลือกใหบ้ริษัทฯ ด าเนินการในกรณีใดกรณี
หน่ึงดงัต่อไปนี ้

7.5.1 ในกรณีที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บัการจดัสรรหุน้ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้สามญั โดยใหอ้อกใบ
หุน้ในนามของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นฐานะนายทะเบียนใบส าคญัแสดง
สิทธิจะส่งมอบใบหุน้ตามจ านวนท่ีใชสิ้ทธิแก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบ
รบั ตามชื่อที่อยู่ที่ระบุไวใ้นสมดุทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ ภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัครบ
ก าหนดการใชสิ้ทธิแต่ละครัง้ ในกรณีนี ้ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะใช้สิทธิซือ้หุน้สามัญ จะไม่
สามารถขายหุน้สามญัที่เกิดจากการใชสิ้ทธิในตลาดหลกัทรพัยไ์ดจ้นกว่าจะไดร้บัใบหุ้น ซึ่งอาจจะ
ไดร้ับภายหลังจากที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการใชสิ้ทธิไดร้ับอนุญาตให้เข้าท าการซือ้ขายในตลาด
หลกัทรพัย ์

7.5.2 ในกรณีที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ แต่
ประสงคจ์ะใชบ้ริการของศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยโ์ดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิประสงคท์ี่จะฝากหุน้
สามญัที่เกิดจากการใชสิ้ทธิไวใ้นบญัชีของบริษัทหลกัทรพัย ์ซึ่งผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิมีบญัชีซือ้
ขายหลกัทรพัยอ์ยู่ ในกรณีนี ้ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะด าเนินการน าหุน้สามญัที่เกิดจากการใชสิ้ทธิ
ฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจ านวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่ ใน
ขณะเดียวกนับริษัทหลกัทรพัยน์ัน้ก็จะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุน้สามญัที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ
ใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัฝากไวแ้ละออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูใ้ชสิ้ทธิจองซือ้หุน้สามญัภายใน 7 วนั
ท าการ นบัจากวนัครบก าหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้ ในกรณีนีผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไดใ้ชสิ้ทธิ
ซือ้หุน้สามัญ จะสามารถขายหุน้สามัญที่เกิดจากการใชสิ้ทธิในตลาดหลักทรพัยไ์ดท้ันทีที่ตลาด
หลกัทรพัยอ์นญุาตใหหุ้น้สามญัที่เกิดจากการใชสิ้ทธิท าการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัย ์

ในกรณีที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญั เลือกใหบ้ริษัทฯ ด าเนินการตามขอ้ 7.5.2 
ชื่อของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้น จะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซือ้ขาย
หลักทรัพยท์ี่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิประสงคท์ี่จะฝากหุ้นสามัญไวใ้นบัญชีหลักทรัพยด์ังกล่าว 
มิฉะนัน้แลว้ บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการออกใบหุน้แก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บัการ
จดัสรรหุน้ตามขอ้ 7.5.1 แทน 
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7.5.3 ในกรณีที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บัการจดัสรรหุน้ ไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ แต่ประสงคจ์ะใช้
บริการของศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์โดยผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิประสงคท์ี่จะฝากหุน้สามัญไวใ้น
บัญชีของบริษัทผูอ้อกหลักทรพัย ์สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี ้บริษัทฯ จะด าเนินการน าหุน้สามญัที่
เกิดจากการใชสิ้ทธิฝากไวก้บัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์และศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะบนัทึกยอดบญัชี
จ านวนหุ้นสามัญตามจ านวนที่ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิไดใ้ชสิ้ทธิซือ้หุน้สามัญไวใ้นบัญชีผูอ้อก
หลกัทรพัย ์สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไดใ้ชสิ้ทธิ
ซือ้หุน้สามญัภายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนัครบก าหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้ เมื่อตอ้งการขาย
หุน้ จะตอ้งด าเนินการถอนหุน้ออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยตอ้งติดต่อผ่านบริษัทหลักทรพัย์
ทั่วไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการด าเนินตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัท
หลักทรัพยน์ั้น ๆ ก าหนด ดังนั้นในกรณีนี ้ผู้ที่ไดร้ับการจัดสรรหุน้จะสามารถขายหุ้นที่ไดร้บัการ
จดัสรรในตลาดหลกัทรพัยไ์ดท้นัทีที่ตลาดหลกัทรพัยอ์นุญาตใหหุ้น้ของบริษัทฯ ท าการซือ้ขายไดใ้น
ตลาดหลกัทรพัย ์และผูท้ี่ไดร้บัการจดัสรรหุน้ไดด้  าเนินการถอนหุน้ออกจากบญัชี 600 ดงักล่าวแลว้ 

8. กำรชดใช้ค่ำเสียหำย กรณีทีบ่ริษัทฯ ไม่สำมำรถจัดให้มีหุ้นสำมัญเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิ 

บรษิัทฯ จะชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ตามรายละเอียด ดงันี ้ 

8.1. บริษัทฯ จะชดใชค้่าเสียหายใหเ้ฉพาะใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ที่มาแจง้ความจ านงที่
จะใชสิ้ทธิในวนัก าหนดการใชสิ้ทธิแต่ละครัง้ ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถจดัใหม้ีหุน้สามญัเพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิ หรือ
ใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิไดอ้ย่างเพียงพอ ยกเวน้กรณีตามที่ระบุไวใ้นขอ้จ ากดัในการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ตามขอ้ 6  

บริษัทฯ จะจดัใหม้ีการปิดสมดุทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ เพื่อพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิภายใน 30 
วนั นบัจากวนัก าหนดการใชสิ้ทธิที่บริษัทฯ ไม่สามารถจดัใหม้ีหุน้สามญัเพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิไดอ้ย่างเพียงพอ 
ทัง้นีเ้พื่อท าการตรวจสอบรายชื่อผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเท่านัน้ ซึ่งการปิดสมดุทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 
จะไม่มีผลกระทบต่อราคาซือ้ขายใบส าคญัแสดงสิทธิแต่อย่างใด 

การชดใชค้่าเสียหายตามขอ้ 8.1 บริษัทฯ จะช าระเป็นเงินโอน หรือใหเ้ป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะ 
(แลว้แต่กรณี) และจะจดัส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบัตามที่อยู่ที่ระบุในใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิซือ้
หุน้สามญัภายใน 30 วนั นบัจากวนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิขา้งตน้ และใหถื้อว่าผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิไดร้บัเงินค่าเสียหายคนืแลว้โดยชอบและไม่มีสิทธิเรียกรอ้งดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป 

8.2 การค านวณค่าเสียหายที่บรษิัทฯ จะชดใชใ้หผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามขอ้ 8.1 
มีสตูรการค านวณ ดงันี ้

ค่าเสียหายต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย  = A x [MP – EP] 

โดยที่  A คือ   จ านวนหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้มี และ/หรือ เพิ่มขึน้ตามอัตราการใช้สิทธิที่
เปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้ 1 หน่วย  
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 MP คือ ราคาเฉล่ียถ่วงน า้หนักของหุน้สามัญของบริษัทฯ ในวันก าหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละ
รอบ ซึ่งผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ มาแสดงความจ านง
ในการใชสิ้ทธิ (ราคาเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุน้สามญัของบริษัทฯ) ค านวณจาก มลูค่า
ซือ้ขายหุน้สามญัทัง้หมดของบริษัทฯ หารดว้ย จ านวนหุน้สามญัของบริษัทฯ ที่มีการ
ซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ) 

 EP  คือ ราคาการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือราคาการใชสิ้ทธิตามเงื่อนไขการปรบั
สิทธิ หากมีการปรบัราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิ  

8.3 การชดใชค้่าเสียหายตามขอ้นีใ้หถื้อเป็นท่ีสดุ 

อนึ่ง ในกรณีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งเป็นคนต่างดา้ว (ทัง้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ไม่สามารถใชสิ้ทธิได ้
เนื่องจากขอ้จ ากัดในเรื่องอตัราส่วนการถือหุน้ของคนต่างดา้ว ซึ่งขอ้บงัคบับริษัทฯ ก าหนดว่าการถือหุน้ของคน
ต่างดา้วจะตอ้งไม่เกินกว่ารอ้ยละ 49 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ ในกรณีเช่นนี ้บริษัทฯ 
จะไม่ชดเชยค่าเสียหายหรือด าเนินการอื่นใดใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งเป็นคนต่างดา้ว และผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิซึ่งเป็นคนต่างดา้วไม่มีสิทธิเรียกรอ้งค่าเสียหายหรือเรียกรอ้งใหบ้รษิัทฯ ชดใชใ้ด ๆ ทัง้สิน้ 

9. ตลำดรองของใบส ำคัญแสดงสิทธิทีเ่สนอขำย 

บรษิัทฯ จะน าใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นี ้เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ ภายใน 30 วนั นบัจาก
วนัท่ีบรษิัทฯ ไดด้  าเนินการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิแลว้เสรจ็ 

10. ตลำดรองของหุน้สำมัญทีเ่กดิจำกกำรใช้สทิธขิองใบส ำคัญแสดงสทิธ ิ

บริษัทฯ จะน าหุน้สามญัที่เกิดจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกเสนอขายในครัง้นี ้เขา้จดทะเบียนเป็น
หลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ ภายใน 30 วัน นับจากวันก าหนดการใชสิ้ทธิแต่ละครัง้ ทั้งนี ้
เพื่อใหหุ้น้สามญัดงักล่าวสามารถท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยไ์ดเ้ช่นเดียวกบัหุน้สามญัเดิมของบรษิัทฯ 

11. กำรด ำเนินกำรหำกบริษัทฯ ไม่สำมำรถหำตลำดรองให้กับใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

บรษิัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวมีคณุสมบตัิตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลักทรัพยจ์ดทะเบียนใน “ตลาด
หลกัทรพัยเ์อ็มเอไอ” พ.ศ. 2563 (รวมทัง้ที่แกไ้ขเพิ่มเติม) โดยไม่มีขอ้ก าหนดอื่นที่ต่างไปจากใบส าคญัแสดงสิทธิทั่วไป 
(รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ ไม่สามารถหาตลาดรองได ้บริษัทฯ จะเป็นตัวกลางให้ผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บัจดัสรรมาเสนอขายต่อผูส้นใจลงทนุในราคาเสนอซือ้และเสนอขายที่พอใจกนัทัง้ 2 ฝ่าย 

12. กำรด ำเนินกำรหำกมีหุ้นสำมัญทีเ่หลือจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

หากมีหุน้สามญัที่เหลือจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้คณะกรรมการบรษิัทฯ จะเสนอต่อท่ีประชุมผู้
ถือหุน้ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาลดทุนหุน้สามญัที่เหลือจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิต่อไป ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไป
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ตามขอ้ก าหนด เงื่อนไข และวิธีการที่เก่ียวขอ้งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แกไ้ข
เพิ่มเติม) ประกาศของตลาดหลกัทรพัย ์และส านกังาน ก.ล.ต.   

13. จ ำนวนหุ้นสำมัญทีร่องรับเม่ือรวมกับจ ำนวนหุ้นทีจั่ดสรรไว้ 

➢ จ านวนหุน้ท่ีมีอยู่เดิม 

➢ หุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ 

➢ หุ้นที่จัดสรรไว้ เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering) 

➢ หุน้ท่ีจดัสรรไว ้เพื่อเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่บคุคล
ในวงจ ากดั (Private Placement) 

หมายเหตุ: หุน้ทีจ่ดัสรรไวเ้พือ่รองรบัการออกและเสนอขายใหแ้ก่ผู ้
ถือหุน้เดิม (Right Offering) และเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั 
(Private Placement) ไม่ว่ากรณีใดก็ตามจะตอ้งมีจ านวนรวมกนัไม่
เกิน 382,541,216 หุน้ หรือค านวณรวมไม่เกินรอ้ยละ 30 ของทุน
จดทะเบียนช าระแลว้ของบริษัทฯ 

 

จ านวน  1,275,137,386 หุน้ 

จ านวน  382,541,216    หุน้ 

 

จ านวน  127,513,739    หุน้ 

➢ จ านวนหุ้นที่จัดสรรไว้ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่ออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทฯ 

จ านวน    318,784,347    หุน้ 

➢ จ านวนหุน้ทัง้หมดของบริษัทฯ ภายหลงัการออกและเสนอขาย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และ/หรือ เสนอขายแก่
บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) และใบส าคัญแสดง
สิทธิทัง้จ านวน  

จ านวน  1,976,462,949  หุน้ 

ดังนั้น จ านวนหุน้ที่จดัสรรไวเ้พื่อรองรบัการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมในครัง้นี ้คิดเป็น  
รอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษัทฯ จ านวน 1,275,137,386 หุน้1 ณ วันประชุมสามญั          
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ซึ่งมีมติใหอ้อกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิเมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2564  

14. กำรออกใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

ในกรณีที่ใบส าคญัแสดงสิทธิสญูหาย ถูกขโมย ถูกท าลาย ฉีกขาด หรือเลอะเลือน ใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิน ามา
ยื่นใหแ้ก่นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิก่อนที่จะมีการออกใบแทนให ้ณ ส านกังานของนายทะเบียนใบส าคญัแสดง

 
1    ((จ านวนหุน้รองรบั warrant ท่ีเสนอขายในครัง้นี)้ +  
 (จ านวนหุน้รองรบั CD หรือ warrant ท่ีเสนอขายในครัง้อื่น ซึ่งไม่รวมหุน้ท่ีจดัไวร้องรบั ESOP-CD หรือ ESOP-warrant)) 
 (จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัทฯ  ซึง่รวมจ านวนหุน้ท่ีจะออกใหม่อื่นท่ีบริษัทฯ จะเสนอขายควบคู่กบั warrant ในครัง้นี)้ 



 
 

หนา้ท่ี 34 จาก 38 

สิทธิ โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้งรบัผิดชอบส าหรบัค่าใชจ้่ายต่าง ๆ และตามที่นายทะเบียนใบส าคญัแสดง
สิทธิ และบรษิัทฯ จะไดก้ าหนดไวต้ามสมควร 

15. กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธิ 

15.1 การแกไ้ขส่วนท่ีมิใช่สาระส าคญัหรือที่ตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

การแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิ ในเรื่องที่จะกระทบต่อสิทธิที่มิใช่สาระส าคัญของผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิ เช่น แกไ้ขขัน้ตอนการใชสิ้ทธิ หรือเรื่องที่เห็นไดว้่าจะเป็นประโยชนต์่อผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิโดยชดัแจง้ 
หรือในส่วนซึ่งไม่ท าให้สิทธิของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิด้อยลง หรือเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติ หรือ
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์หรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวข้อง 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งที่มีผลบังคับทั่วไป หรือประกาศ หรือข้อบังคับของ ส านักงาน ก.ล.ต. ที่
เก่ียวขอ้ง ใหบ้ริษัทฯ กระท าโดยไม่ตอ้งไดร้บัความยินยอมจากที่ประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิภายหลงัจาก
ที่ไดแ้จง้ใหส้ านกังาน ก.ล.ต. ไดท้ราบแลว้ ทัง้นี ้การแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิดงักล่าวจะตอ้งไม่เป็น
การขยายอายุใบส าคัญแสดงสิทธิหรือการแกไ้ขเปล่ียนแปลงราคาหรืออตัราการใชสิ้ทธิ ยกเวน้การปรบัสิทธิ
ตามเงื่อนไขการปรบัสิทธิที่ระบไุวใ้นขอ้ 3.3 

15.2 การแกไ้ขเปล่ียนแปลงที่เป็นสาระส าคญั 

การแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดสิทธินอกจากกรณีขอ้ 15.1 ตอ้งไดร้บัความยินยอมจากบริษัทฯ และมติที่
ประชมุผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิแลว้แต่กรณี และไดแ้จง้ใหส้ านกังาน ก.ล.ต. ทราบแลว้ 

15.3 การแจง้ขอ้ก าหนดสิทธิที่แกไ้ขเปล่ียนแปลง 

ผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิ จะแจง้ใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิทราบผ่านทางระบบ SET Link โดยทนัที หลงัจากที่มี
การแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิ และจะจดัส่งขอ้ก าหนดสิทธิที่แกไ้ขเปล่ียนแปลงใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิ เมื่อไดร้บัการรอ้งขอภายใน 15 วนั นบัจากวนัที่มีการรอ้งขอ โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถแจง้ความ
ประสงคท์ี่จะขอรับขอ้ก าหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อผูอ้อกใบส าคัญแสดงสิทธิตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ในหัวข้อ 
2.3.5 นอกจากนัน้ บริษัทฯ จะจดัส่งขอ้ก าหนดสิทธิที่แกไ้ขเปล่ียนแปลงใหน้ายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ และ 
ส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิ 

15.4 การแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมาย 

การแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิไม่ว่ากรณีใด ๆ ตอ้งไม่ขัดหรือแยง้กับกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์รวมตลอดทัง้ขอ้ก าหนดแห่งประกาศ ทจ. 34/2551 หรือกฎเกณฑใ์ดของส านกังาน ก.ล.ต. 
รวมทัง้ที่จะเพิ่มเติมภายหลงัจากที่บรษิัทฯ ไดร้บัอนญุาตจากส านกังาน ก.ล.ต. ใหอ้อกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิแลว้ 
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16. กำรประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

16.1 ผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิมีสิทธิเรียกประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดไ้ม่ว่าในเวลาใด ๆ อย่างไรก็ตาม การ
เรียกประชุมจะตอ้งไม่ใช่เพื่อแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดสิทธิเรื่องการขยายอายุใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือการ
เปล่ียนแปลงราคาหรืออตัราการใชสิ้ทธิ ยกเวน้การปรบัสิทธิตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 3.3 

16.2 ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิที่ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิหรือใชสิ้ทธิไปแลว้บางส่วนรวมกันแลว้ไม่
น้อยกว่ารอ้ยละ 25 ของจ านวนหน่วยทั้งหมดของใบส าคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใ้ช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้ว
บางส่วน ณ ขณะนัน้ อาจรอ้งขอใหผู้อ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิเรียกประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ในกรณีนี ้             
ผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้งเรียกประชมุผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิโดยเรว็ ซึ่งตอ้งไม่เกิน 30 วนันบัแต่วนัท่ี
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดใ้ชสิ้ทธิมีค าขอเป็นหนงัสือใหผู้อ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิเรียกประชุมผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิ หรือนบัแต่วนัท่ีเกิดกรณีใดกรณีหน่ึง ดงัต่อไปนี ้

(ก) หากมีการเสนอขอแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดสิทธิในสาระส าคญัตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 15.2 ขา้งตน้ 

(ข) หากมีเหตกุารณส์ าคญัซึ่งผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ที่ยงัมิไดใ้ชสิ้ทธิหรือใชสิ้ทธิไป
แลว้บางส่วนรวมกันแลว้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 25 ของจ านวนหน่วยทั้งหมดของใบส าคัญแสดงสิทธิ ที่ยัง
มิไดใ้ชสิ้ทธิหรือใชสิ้ทธิไปแลว้บางส่วน ณ ขณะนั้น เห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนไดเ้สียของผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิ หรือความสามารถของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิในการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดสิทธิ 

ในกรณีที่ผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิ ไม่เรียกประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิตามวรรคก่อน ใหผู้ถื้อใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 
รอ้ยละ 25 ของจ านวนหน่วยทั้งหมดของใบส าคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใ้ชสิ้ทธิหรือใชสิ้ทธิไปแลว้บางส่วน ณ 
ขณะนัน้ ด าเนินการเรียกประชมุผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิได ้

16.3 ในกรณีที่มีการจดัประชมุผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ บรษิัทฯ จะด าเนินการปิดสมดุทะเบียนเพื่อก าหนดสิทธิของ
ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังกล่าวเป็น
ระยะเวลาไม่เกิน 21 วนัก่อนวนัประชมุผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 

16.4 ในการเรียกประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ว่าจะเป็นการเรียกประชุมเนื่องจาก ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่
ยงัมิไดใ้ชสิ้ทธิหรือที่ใชสิ้ทธิไปแลว้บางส่วนรอ้งขอ หรือคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหเ้รียกประชมุ ใหบ้ริษัทฯ 
จดัท าหนงัสือนดัประชมุ โดยระบุ สถานที่ วนั เวลา ผูท้ี่ขอใหเ้รียกประชมุและเรื่องที่พิจารณาในที่ประชุม และ
จดัส่งใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิไดใ้ชสิ้ทธิหรือใชสิ้ทธิไปแลว้บางส่วนแต่ละรายตามรายชื่อและที่อยู่ที่
ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิในวันปิดสมุดทะเบียน เพื่อก าหนดสิทธิในการเขา้ร่วม
ประชมุไม่นอ้ยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชมุในแต่ละครัง้  

16.5 ในการประชมุผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิไดใ้ชสิ้ทธิหรือใชสิ้ทธิไปแลว้บางส่วนซึง่มี
สิทธิในการเขา้ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ประชมุและออกเสียงแทน



 
 

หนา้ท่ี 36 จาก 38 

ตนก็ได ้โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวจะตอ้งยื่นหนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนใบส าคัญ
แสดงสิทธิก าหนดต่อประธานท่ีประชมุหรือผูท้ี่ประธานท่ีประชมุมอบหมายก่อนเริ่มการประชมุ 

16.6 ในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหน่วยของใบส าคัญ  
แสดงสิทธิที่ถืออยู่ โดยใบส าคญัแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง ผูเ้ป็นประธานในที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนนอกจากสิทธิที่ตนมีอยู่ในฐานะผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 

16.7 ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่มีส่วนไดเ้สียในขอ้พิจารณาอนัใด ซึ่งที่ประชมุจะพิจารณาและลงมติ ไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในขอ้พิจารณานัน้ ๆ  

16.8 ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ที่มีสิทธิออกเสียงในท่ีประชมุผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ หมายถึง ผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิที่ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิหรือใชสิ้ทธิไปแลว้บางส่วน ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยไม่รวมถึง
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่มีส่วนไดเ้สียซึ่งจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในขอ้พิจารณาขอ้นัน้ 

16.9 ในการประชุมผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิที่จัดขึน้โดยบริษัทฯ ใหป้ระธานกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ไดร้ับ
มอบหมายจากประธานกรรมการบริษัทฯ ท าหนา้ที่เป็นประธานที่ประชมุผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ในกรณีที่ผู้
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นผูจ้ดัประชมุ ประธานในที่ประชมุอาจจะมาจากบคุคลที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิลง
มติเห็นชอบคัดเลือก นอกเหนือไปจากประธานกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ประธานกรรมการบริษัทฯ 
มอบหมาย โดยประธานท่ีประชมุไม่มีสิทธิออกเสียงชีข้าด 

16.10 องคป์ระชุมในการประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้งประกอบดว้ย ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิที่ยงัมิไดใ้ช้
สิทธิหรือใชสิ้ทธิไปแลว้บางส่วน และ/หรือ ผูร้บัมอบฉันทะมาประชมุ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิรวมกันไดไ้ม่นอ้ย
กว่ารอ้ยละ 25 ของจ านวนหน่วยทัง้หมดของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิไดใ้ชสิ้ทธิหรือใชสิ้ทธิไปแลว้บางส่วนจึง
ครบเป็นองคป์ระชมุ 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ 45 นาที ยังมีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้ร่วม
ประชุมยงัไม่ครบเป็นองคป์ระชมุ ใหถื้อว่าการประชมุเป็นอนัระงบัไป หากการประชมุผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ
นั้น เป็นการเรียกนัดโดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ ให้นัดประชุมใหม่ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวัน
ก าหนดประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้แรก และใหบ้ริษัทฯ ด าเนินการจดัส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิทุกรายตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบไุวข้า้งตน้ ซึ่งในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบั
ว่าจะตอ้งครบองคป์ระชมุ ส่วนกรณีที่การประชมุดงักล่าวจดัขึน้โดยการรอ้งขอของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ใน
กรณีนีบ้รษิัทฯ ไม่จ าเป็นตอ้งเรียกประชมุใหม่และใหถื้อว่าไม่มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิ 

16.11 มติที่ประชุมผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหน่ วย
ของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยังมิไดใ้ชสิ้ทธิ หรือใชสิ้ทธิไปแลว้บางส่วนทัง้หมด ณ ขณะนั้น ซึ่งถือโดยผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไดอ้อกเสียงลงคะแนนในมตินัน้  
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16.12 มติโดยชอบซึ่งที่ประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดล้งมติไปแลว้นัน้ ใหถื้อว่ามีผลผูกพันผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิทกุราย ไม่ว่าผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธินัน้จะไดเ้ขา้รว่มประชมุดว้ยหรือไม่ก็ตาม 

16.13 ภายหลังจากบริษัทฯ ด าเนินการจัดประชุมผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะแจ้งมติของที่ประชุมผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิทราบผ่านทางระบบ SET Link โดยเรว็ 

16.14 บรษิัทฯ จะด าเนินการจดัท าและบนัทึกรายงานการประชมุ และเก็บรกัษาบนัทึกดงักล่าวไวท้ี่ส  านกังานใหญ่ของ
บริษัทฯ รายงานการประชมุที่ไดล้งลายมือชื่อโดยประธานใหถื้อว่าเป็นหลกัฐานอนัสมบูรณข์องกิจการทัง้หลาย
ที่ไดป้ระชมุกนันัน้ และใหถื้อว่าการประชมุกิจการที่ประชมุและมติทั้งหลายไดก้ระท าโดยถกูตอ้ง และบรษิัทฯ จะ
จดัส่งรายงานการประชุมดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 15 วนั นบัจากวนัท่ีบริษัทฯ 
ไดร้บัการรอ้งขอรบัทราบรายงานการประชมุดงักล่าวเป็นหนงัสือจากผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิรายดงักล่าว  

16.15 ในการประชมุผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ บริษัทฯ หรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายจากบริษัทฯ และที่ปรกึษาของบรษิัทฯ 
มีสิทธิที่จะเขา้ร่วมประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือใหค้  าอธิบายในที่ประชุมผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิได ้

16.16 บรษิัทฯ จะเป็นผูช้  าระค่าใชจ้่ายตามสมควรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัประชมุผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 

16.17 กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจดัประชมุไดท้นัภายในอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยไดป้ฏิบตัิตามเงื่อนไขใด ๆ 
ที่เก่ียวขอ้งในขอ้ก าหนดสิทธิแลว้ ใหถื้อว่าการด าเนินการใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิยตุิลงและใหถื้อว่าไม่ไดม้ีการจดัประชมุในครัง้นัน้ 

17. ผลบังคับของข้อก ำหนดสิทธิและกฎหมำยทีใ่ช้บังคับ 

ขอ้ก าหนดสิทธินี ้จะมีผลบังคับใชต้ัง้แต่วันที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิไปจนถึงวนัใชสิ้ทธิครัง้สุดทา้ย โดยขอ้ก าหนด
สิทธินีจ้ะใชบ้งัคบัและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีขอ้ความใด ๆ ในขอ้ก าหนดสิทธินี ้ขดัหรือแยง้กบักฎหมาย
หรือประกาศใด ๆ ท่ีมีผลบงัคบัตามกฎหมายกบัใบส าคญัแสดงสิทธิ ใหใ้ชข้อ้ความตามกฎหมายหรือประกาศดงักล่าว
บงัคบักบัใบส าคญัแสดงสิทธิแทนขอ้ความของขอ้ก าหนดสิทธิเฉพาะส่วนที่ขดัหรือแยง้กนันัน้ 
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ผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
บรษิัท เมตะ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

 
 

____________________________________ 
(นายศภุศิษฏ ์โภคินจารุรศัมิ์) 
กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม 

 
 
 

___________________________________ 
(นายออง ทีฮา) 

กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม 
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