
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำทีข่องผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

และผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสำมัญ 

ของ บริษัท เจ มำรท์ จ ำกัด (มหำชน) คร้ังที ่5 (JMART-W5) 

ลงวันที ่27 กรกฎำคม 2564 

 

 
 



 

 

ข้อก ำหนดว่ำดว้ยสทิธิและหน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสทิธิและผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสทิธิ 
ที่จะซือ้หุ้นสำมัญของบริษัท เจ มำรท์ จ ำกัด (มหำชน)  คร้ังที่ 5 

 
ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของบริษัท เจ มำรท์ จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 5 (“ใบส ำคัญแสดงสิทธิ” 

หรือ “JMART-W5”) ที่เสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ ออกโดยบริษัท เจ มำรท์ จ ำกัด (มหำชน)   
(“ผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “บริษัท”) ตำมมติที่ประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัที่ 24 มิถนุำยน 
2564 โดยที่ประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ดงักลำ่ว มีมติอนมุตัิกำรเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทจ ำนวน  51,000,000 บำท จำก
ทุนจดทะเบียนเดิม 1,108,077,312 บำท เป็นทุนจดทะเบียน 1,159,077,312 บำท โดยกำรออกหุน้สำมัญเพิ่มทุน
จ ำนวนไมเ่กิน 51,000,000 หุน้ มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 1.00 บำท และมีมติอนมุตัิกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุ เพื่อรองรบั
กำรใชส้ิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของบริษัทครัง้ที่ 5 (“JMART-W5”) จ ำนวน 51,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1.00 บำท เพื่อจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัส่วนจ ำนวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้แต่ละรำยถืออยู่ (Right 
Offering) 

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะไดร้บัสิทธิตำมที่ไดก้ ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิว่ำดว้ยสิทธิและหนำ้ที่ของผูอ้อก
ใบส ำคัญแสดงสิทธิและผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมัญของบริษัท เจ มำรท์ จ ำกัด (มหำชน)  ครัง้ที่ 5 
(“ข้อก ำหนดสิทธิ”)  โดยผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งผกูพนัตำมขอ้ก ำหนดสิทธิทกุ
ประกำร และใหถื้อวำ่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิไดร้บัทรำบและเขำ้ใจขอ้ก ำหนดตำ่ง ๆ ในขอ้ก ำหนดสิทธิเป็นอย่ำงดีแลว้ 
รวมทัง้ไดใ้หค้วำมเห็นชอบกบักำรแตง่ตัง้นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิและขอ้ก ำหนดต่ำง ๆ ในสญัญำแต่งตัง้นำย
ทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิดว้ย   

ทัง้นี ้ผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิจะจัดใหม้ีกำรเก็บรกัษำขอ้ก ำหนดสิทธิและสญัญำแต่งตัง้นำยทะเบียน
ใบส ำคญัแสดงสทิธิไว ้ณ ส ำนกังำนใหญ่ของผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิและส ำนกังำนใหญ่ของนำยทะเบียนใบส ำคญั
แสดงสทิธิ เพื่อใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิขอตรวจสอบขอ้ก ำหนดสทิธิและสญัญำต่ำง ๆ ดงักลำ่วไดใ้นวนัและเวลำท ำ
กำรของบคุคลดงักลำ่ว (แลว้แตก่รณี) 
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ส่วนที่ 1  
สำระส ำคัญของใบส ำคัญแสดงสิทธิและรำยละเอียดเกี่ยวกบัใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

 
ช่ือ : ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของบริษัท เจ มำรท์ จ ำกดั (มหำชน) 

ครัง้ที่ 5 (“ใบส ำคญัแสดงสทิธิ” หรอื JMART-W5)  

ชนิดของใบส ำคญัแสดงสทิธิ : ระบช่ืุอผูถื้อและสำมำรถโอนเปลีย่นมือได ้

วิธีกำรจดัสรร : บริษัทจะจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตำม
สดัสว่นกำรถือหุน้ (Right Offering) โดยผูถื้อหุน้เดิมที่มีสิทธิไดร้บัจัดสรร
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ ไดแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่มีรำยช่ือปรำกฏอยู่ในสมุดทะเบียน
รำยช่ือผูถื้อหุน้ในวนัที่ 16 กรกฎำคม 2564 (Record Date) ในอตัรำสว่น
กำรจดัสรรที่ 20.24675 หุน้สำมญัเดิม (มลูค่ำหุน้ที่ตรำไว ้(par value) หุน้
ละ 1 บำท) ตอ่ 1 หนว่ยใบส ำคญัแสดงสทิธิ (20.24675:1)  

หำกมีเศษจำกกำรค ำนวณตำมอัตรำส่วนกำรจัดสรรดังกล่ำวใหปั้ดเศษ
ดงักลำ่วทิง้ทัง้จ ำนวน และในกรณีที่มีใบส ำคญัแสดงสิทธิคงเหลือภำยหลงั
กำรจัดสรร บริษัทจะด ำเนินกำรยกเลิกใบส ำคญัแสดงสิทธิในส่วนที่เหลือ
ดงักลำ่วตอ่ไป 

จ ำนวนที่ออก : ไมเ่กิน 51,000,000 หนว่ย  (จดัสรรได ้50,983,631 หนว่ย) 

รำคำเสนอขำยตอ่หนว่ย : หนว่ยละ 0.00 บำท 

อตัรำกำรใชส้ทิธิ : ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสำมัญของบริษัท ได้ 1 หุ้น 
(มูลค่ำหุน้ที่ตรำไว ้(par value) หุน้ละ 1.00 บำท) เวน้แต่กรณีมีกำรปรบั
อตัรำกำรใชส้ิทธิตำมเง่ือนไขกำรปรบัสิทธิตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 6 ในกรณีที่มี
เศษของหุน้จำกกำรใชส้ทิธิแปลงสภำพใบส ำคญัแสดงสทิธิ ใหปั้ดเศษนัน้ทิง้ 

รำคำกำรใชส้ทิธิ : 70.00 บำทต่อหุน้ เวน้แต่กรณีมีกำรปรบัรำคำกำรใชส้ิทธิตำมเง่ือนไขกำร
ปรบัสทิธิตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 6 

วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ : วนัท่ี 27 กรกฎำคม 2564 

วนัครบก ำหนดอำยใุบส ำคญั
แสดงสทิธิ 

: วนัท่ี 26 กรกฎำคม 2568 (ทัง้นี ้เนื่องจำกวนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ย
ไมต่รงกบัวนัท ำกำร จึงเลือ่นวนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ยขึน้มำเป็นวนั
ท ำกำรสดุทำ้ยก่อนหนำ้วนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ยเดิม ซึ่งจะตรงกบั
วนัท่ี 25 กรกฎำคม 2568) 

อำยขุองใบส ำคญัแสดงสทิธิ : 4 ปี นบัจำกวนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสทิธิในครัง้แรก (27 กรกฎำคม 2564 
ถึง 26 กรกฎำคม 2568) ทัง้นี ้ภำยหลงักำรออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ บรษัิท
จะไมข่ยำยอำยใุบส ำคญัแสดงสทิธิ 
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จ ำนวนหุน้สำมญัที่จดัสรรไว้
เพื่อรองรบักำรใชส้ทิธิแปลง
สภำพ 

: สดัสว่นหุน้รองรบั JMART-W5 สำมำรถพิจำรณำแยกเป็น 2 กรณี ไดด้งันี ้

  วิธีกำรค ำนวณสดัสว่นหุน้รองรบั: 

จ ำนวนหุน้รองรบั Warrant ทีเ่สนอขำยในครัง้นี ้+                              
จ ำนวนหุน้รองรบั Warrant ที่เสนอขำยในครัง้อื่น * 

จ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหนำ่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิท 

(1) กรณีพิจำรณำจ ำนวนหุน้รองรบั Warrant ที่เสนอขำยในครัง้อื่น จำก

หุ้นรองรับ JMART-W3 และ JMART-W4 คงเหลือ (Outstanding) 

โดยไมร่วมกำรออกหุน้ใหมเ่พื่อรองรบักำรปรบัสทิธิ 

=    51,000,000 + (35,134,347  + 48,895,462) . 
                         1,024,047,503          

=   รอ้ยละ  13.19 

หมำยเหต ุ: * จ ำนวนหุน้รองรบั Warrant ทีเ่สนอขำยครัง้อื่น ไดแ้ก่ จ ำนวนหุน้รองรบั JMART-
W3 และ JMART-W4 ทีย่งัคงเหลือ (Outstanding) จ ำนวน 35,134,347 หุน้ และ จ ำนวน 
48,895,462 หุน้ ตำมล ำดบั (ณ วนัที ่13 พฤษภำคม 2564 ซ่ึงเป็นวนัทีค่ณะกรรมกำรบริษัทมี
มตใิหอ้อกและเสนอขำย JMART-W5) 

(2) กรณีพิจำรณำจ ำนวนหุน้รองรบั Warrant ที่เสนอขำยในครัง้อื่นจำกหุน้

รอง รับ  JMART-W3  และ  JMART-W4  คง เหลือ  (Outstanding) 

โดยรวมกำรออกหุน้ใหม่เพื่อรองรบักำรปรบัสิทธิที่เกิดขึน้เมื่อวนัที่ 19 

เมษำยน 2564 ที่จะเกิดขึน้ในภำยหลงั 

=   51,000,000 + (35,134,347  + 48,895,462 + 381,339) 
                                1,024,047,503          

=   รอ้ยละ  13.22 

หมำยเหต ุ: * จ ำนวนหุน้รองรบั Warrant ทีเ่สนอขำยครัง้อื่น ไดแ้ก่ จ ำนวนหุน้รองรบั JMART-
W3 และ JMART-W4 ทีย่งัคงเหลือ (Outstanding) จ ำนวน 35,134,347 หุน้ และ จ ำนวน 
48,895,462 หุน้ ตำมล ำดบั (ณ วนัที ่13 พฤษภำคม 2564 ซ่ึงเป็นวนัทีค่ณะกรรมกำรบริษัทมี
มตใิหอ้อกและเสนอขำย JMART-W5) รวมกบัจ ำนวนหุน้ทีจ่ะตอ้งออกใหม่เพื่อรองรบักำรปรบั
สทิธิ JMART-W3 และ JMART-W4  ทีเ่กิดขึน้เมื่อวนัที ่19 เมษำยน 2564 จ ำนวน 381,339 
หุน้ ทัง้นี ้บริษัทจะพจิำรณำออกหุน้เพิ่มทนุเพือ่รองรบักำรปรบัสทิธิในอนำคตต่อไป 
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ผลกระทบตอ่ผูถื้อหุน้ 

(ณ 13 พฤษภำคม 2564) 

 1. กำรลดลงของสดัสว่นกำรถือหุน้ (Control Dilution) 

กำรลดลงของสดัสว่นกำรถือหุน้ (Control Dilution) ภำยหลงักำรออก

และเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิในครัง้นี ้แบง่ออกเป็น 2 กรณี ดงันี ้

(ก)  เนื่องจำกเป็นกำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำม

สดัสว่นกำรถือหุน้ (Right Offering) หำกผูถื้อหุน้เดิมเป็นผูใ้ชส้ิทธิแปลง

สภำพใบส ำคัญแสดงสิทธิทั้งจ ำนวนจะไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น 

(Dilution effect) (ข)  หำกบคุคลที่ไม่ใช่ผูถื้อหุน้เดิมมีกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้

ครบถว้นตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ ทัง้จ ำนวนจะมีผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ 

(Dilution effect) ดงันี ้

Control Dilution   =     จ  ำนวนหุน้รองรบัท่ีออกในครัง้นี ้    . 
      (จ ำนวนหุน้ท่ีช  ำระแลว้ + จ ำนวนหุน้รองรบัใบส ำคญัแสดงสิทธิ JMART-W5) 

                                        =              51,000,000       .       =   4.74% 
                                            (1,024,047,503+51,000,000) 

2. กำรลดลงของรำคำหุน้ (Price Dilution) 

กำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ JMART-W5 ไม่มีผลกระทบ

ทำงดำ้น Price Dilution เนื่องจำกรำคำใชส้ิทธิสงูกว่ำรำคำตลำด ทัง้นี ้

รำคำปิดของหุน้บริษัทถวัเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกัยอ้นหลงั 15 วนัท ำกำรก่อน

วนัประชมุคณะกรรมกำรบริษัท (ตัง้แต่วนัที่ 20 เมษำยน 2564 ถึงวนัที่ 

12 พฤษภำคม 2564) เท่ำกบั 40.51 บำท/หุน้  และรำคำใชส้ิทธิซือ้หุน้

ของ JMART-W5 ก ำหนดไวท้ี่ 70 บำท/หุน้ 

3. กำรลดลงของสว่นแบง่ก ำไร (EPS Dilution) 

ภำยหลงักำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ JMART-W5 หำกมี

กำรใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ทัง้จ ำนวนแลว้ จะมีผลกระทบต่อ

สว่นแบง่ก ำไรโดยมีรำยละเอียดกำรค ำนวณ ดงันี ้

      EPS dilution  =  EPS ก่อนกำรออกและเสนอขำย – EPS หลงักำรเสนอขำย 
                                                  EPS ก่อนกำรออกและเสนอขำย 

                   =  (0.3256  -  0.3102) / 0.3256   =   4.74% 

ระยะเวลำและก ำหนดกำรใช้
สทิธิ 

: วันก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้แรกตรงกับวันที่ 30 กันยำยน 2564 และวัน
ก ำหนดกำรใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ย คือ วนัที่ใบส ำคญัแสดงสิทธิมีอำยคุรบ 4 ปี
นบัจำกวันที่ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยหำกวันก ำหนดกำรใชส้ิทธิครัง้
สดุทำ้ยไมต่รงกบัวนัท ำกำร ใหเ้ลือ่นวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิครัง้สดุทำ้ยขึน้มำ
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เป็นวนัท ำกำรสดุทำ้ยก่อนหนำ้วนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ยเดิม ซึ่งจะ
ตรงกบัวนัท่ี 25 กรกฎำคม 2568 

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใชส้ิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิในกำรซือ้
หุน้รองรบัของบรษัิทไดใ้นทกุวนัท ำกำรสดุทำ้ย ในทกุๆ ไตรมำสของแต่ละปี
ปฏิทิน (กล่ำวคือ วนัท ำกำรสดุทำ้ยของเดือนมีนำคม มิถุนำยน กันยำยน 
ธันวำคม) ตลอดอำยุของใบส ำคญัแสดงสิทธิ ("วันก ำหนดกำรใช้สิทธิ") 
ในกรณีที่วนัใชส้ทิธิดงักลำ่วไมต่รงกบัวนัท ำกำร ใหเ้ลื่อนวนัใชส้ิทธิดงักลำ่ว
เป็นวนัท ำกำรสดุทำ้ยก่อนหนำ้วนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิครัง้ดงักลำ่ว 

ระยะเวลำกำรแจง้ควำม
จ ำนงในกำรใชส้ทิธิ 

: ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงคท์ี่จะใชส้ิทธิในกำรซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ
ของบริษัทจะตอ้งแจ้งควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนตำม
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ (“ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ”) ในระหว่ำงเวลำ  
9.00 น. ถึง 16.00 น. ภำยในระยะเวลำ 15 วนัก่อนวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิใน
แต่ละครัง้ รวมถึงกำรแสดงควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ยใหแ้สดง
ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิภำยในระยะเวลำ 15 วนัก่อนวนัก ำหนดใชส้ิทธิ
ครัง้สดุทำ้ย ตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 5 

กำรไมส่ำมำรถยกเลกิกำร
แจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ 

: เมื่อผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดแ้จง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญั
เพิ่มทุนตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิแลว้ จะไม่สำมำรถยกเลิกกำรแจ้งควำม
จ ำนงในกำรใชส้ทิธิดงักลำ่วไดอ้ีกตอ่ไป 

ตลำดรองของใบส ำคญัแสดง
สทิธิ 

: บริษัทจะน ำใบส ำคญัแสดงสิทธิเขำ้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน
ในตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ตลำดรองของหุน้สำมญัเพิ่ม
ทนุท่ีเกิดจำกกำรใชส้ทิธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

: บรษัิทจะน ำหุน้สำมญัเพิ่มทนุท่ีเกิดจำกกำรใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุตำม
ใบส ำคัญแสดงสิทธิเข้ำจดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 30 วนันบัจำกวนัใช้
สิทธิแต่ละครัง้ ทัง้นี ้เพื่อใหหุ้น้สำมัญดังกล่ำวสำมำรถท ำกำรซือ้ขำยใน
ตลำดหลกัทรพัยไ์ดเ้ช่นเดียวกบัหุน้สำมญัเดิมของบรษัิท 

เหตใุนกำรตอ้งปรบัรำคำกำร
ใชส้ทิธิ และ/หรอือตัรำกำรใช้
สทิธิ 

: บริษัทจะด ำเนินกำรปรบัรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรืออตัรำกำรใชส้ิทธิตำม
เง่ือนไขกำรปรบัสิทธิตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 6 เมื่อมีเหตกุำรณต์ำมที่ก ำหนดไว้
ในขอ้ก ำหนดสิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซึ่งเป็นเหตุกำรณ์ที่มีลกัษณะ
ตำมที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ 11 (4)(ข) ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำด
ทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำย
ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ที่ออกใหม่ และหุน้ที่ออกใหม่เพื่อรองรับ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ฉบบัลงวนัที่ 15 ธันวำคม 2551 (รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ข
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เพิ่มเติม) 

วตัถปุระสงคข์องกำรออก
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ และ
ประโยชนท์ี่บรษัิทจะพงึไดร้บั
จำกกำรจดัสรรหุน้สำมญั
เพิ่มทนุในครัง้นี ้

: บริษัทจะน ำเงินทุนที่ไดร้บัหำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทุกรำยใชส้ิทธิซือ้หุน้
สำมญัครบถว้น ซึง่คำดวำ่จะไดร้บัเงินทนุประมำณ 3,570 ลำ้นบำท ไปใชช้ ำระ
คืนเงินกู้ยืมที่จะครบก ำหนดในอนำคต ทั้งนี ้บริษัทจะมีเงินกู้ยืมที่จะครบ
ก ำหนดในปี 2567 ประมำณ 3,500 ลำ้นบำท 

ประโยชนท์ี่ผูถื้อหุน้จะพงึ
ไดร้บัจำกกำรเพิม่ทนุ 

: ผูถื้อหุน้ของบริษัทจะไดร้บัผลประโยชนจ์ำกกำรที่บริษัทมีโครงสรำ้งทำง
กำรเงินที่แข็งแกร่งและมั่นคง รวมทั้งมีควำมพรอ้มทำงดำ้นเงินทุนและ
สภำพคล่องทำงด้ำนกำรเงิน อันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์และก ำไรต่อ
บรษัิท ตลอดจนช่วยสรำ้งมลูค่ำเพิ่มใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยำว และในกรณี
ที่ผูถื้อหุน้ใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัของบริษัท ผูถื้อหุน้มีสิทธิไดร้บัเงินปันผลตำม
นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทที่ก ำหนดใหจ้่ำยเงินปันผลใหก้บัผูถื้อ
หุน้ในอัตรำไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 50 ของก ำไรสุทธิของงบกำรเงินรวมของ
บรษัิทหลงัหกัภำษีเงินได ้
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ส่วนที่ 2 

ข้อก ำหนดสิทธิทั่วไป 

1.   ค ำจ ำกดัควำม 

เว้นแต่จะก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่น ค ำและข้อควำมต่ำง ๆ ที่ใช้อยู่ในข้อก ำหนดสิทธินี ้ให้มีควำมหมำย
ดงัตอ่ไปนี ้

"ขอ้ก ำหนดสทิธิ" : หมำยถึง ขอ้ก ำหนดว่ำดว้ยสิทธิและหนำ้ที่ของผูอ้อกใบส ำคญัแสดง
สทิธิและผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฉบบันี ้ซึ่งมีผลบงัคบัตัง้แต่วนัที่ออก
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม (ถำ้มี) 

"ใบส ำคญัแสดงสทิธิ" : หมำยถึง ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของบริษัท เจ มำรท์ 
จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 5 (JMART-W5) ชนิดระบช่ืุอผูถื้อและสำมำรถ
โอนเปลี่ยนมือได ้หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซึ่งมีรำยละเอียด
ตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ก ำหนดสทิธิ 

"ใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ" : หมำยถึง เอกสำรที่ออกโดยศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์เพื่อให้แทน
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

"บรษัิท" หรอื "ผูอ้อกใบส ำคญั
แสดงสทิธิ" 

: หมำยถึง บรษัิท เจ มำรท์ จ ำกดั (มหำชน) 

“ประกำศ ทจ. 34/2551” : หมำยถึง ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง
กำรขออนญุำตและกำรอนญุำตใหเ้สนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะ
ซือ้หุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรบัใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
ฉบบัลงวนัท่ี 15 ธนัวำคม 2551 (รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม)  

"วนัท ำกำร" : หมำยถึง วนัท ำกำรของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

"ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ" : หมำยถึง ผูท้รงสทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิแตล่ะหนว่ยตำมขอ้ 3.3 

"สมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญั 
แสดงสทิธิ" หรอื "สมดุทะเบียน" 

: หมำยถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทำงทะเบียนซึ่งบันทึก
รำยละเอียดเก่ียวกบัใบส ำคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ที่เก็บรกัษำโดยนำยทะเบียน 

"สทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิ" : หมำยถึง สิทธิทัง้ปวงในใบส ำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกัด
เฉพำะสิทธิในกำรซือ้หุน้รองรบั  สิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนในกำรประชุมผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิ  สิทธิในกำร
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ไดร้บัคำ่เสยีหำยในกรณีหุน้รองรบัไมเ่พียงพอ 

"หุน้รองรบั" : หมำยถึง หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท เจ มำรท์ จ ำกัด (มหำชน) 
จ ำนวน 51,000,000 หุน้ ที่จดัสรรไวเ้พื่อรองรบักำรใชส้ทิธิตำมใบส ำคญั
แสดงสิทธิ รวมทัง้หุน้สำมัญเพิ่มทุนที่จะออกเพิ่มเติมในกรณีมีกำร
ปรบัสทิธิภำยใตข้อ้ก ำหนดสทิธิ 

“หุน้” : หมำยถึง หุน้สำมญัของบรษัิท เจ มำรท์ จ ำกดั (มหำชน) 

“ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงใน
กำรใชส้ทิธิ” 

: หมำยถึง ระยะเวลำที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิซึง่ประสงคจ์ะใชส้ิทธิใน
กำรซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุของบริษัท สำมำรถแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้
สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิไดต้ำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 5.3  

"วนัออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ" : หมำยถึง วนัท่ี 27 กรกฎำคม 2564  

"วนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิ" : ใหม้ีควำมหมำยตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 5.1 ของขอ้ก ำหนดสทิธิ 

“ส ำนกังำน ก.ล.ต.” : หมำยถึง ส  ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรพัย ์

"นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดง
สทิธิ" หรอื “นำยทะเบียน” 

: หมำยถึง บรษัิท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั  
เลขที่ 93 ถนนรชัดำภิเษก แขวงดนิแดง เขตดินแดง  
กรุงเทพมหำนคร 10400   
โทรศพัท ์0-2009-9000 โทรสำร  0-2009-9991 
และ/หรอื นิติบคุคลใด ๆ ที่ไดร้บักำรแตง่ตัง้ใหเ้ป็นนำยทะเบียน
ใบส ำคญัแสดงสทิธิรำยใหมท่ี่รบัโอนสทิธิและหนำ้ที่ของนำยทะเบยีน
เก่ียวกบักำรเป็นนำยทะเบยีนใบส ำคญัแสดงสทิธินี ้

“ตลำดหลกัทรพัย”์ : หมำยถึง ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

"ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย"์ : หมำยถึง บรษัิท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

“ระบบเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนสื่อ
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ข อ ง ต ล ำ ด
หลกัทรพัยฯ์” 

: หมำยถึง ระบบเปิดเผยสำรสนเทศของบริษัทจดทะเบียนผ่ำนสื่อ
อิเลก็ทรอนิกสข์องตลำดหลกัทรพัย ์

2.   รำยกำรทั่วไป 

ใบส ำคญัแสดงสทิธิเป็นใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ออกและเสนอขำยตำมประกำศ ทจ. 34/2551  
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3.   ใบส ำคัญแสดงสิทธิ สมุดทะเบียนผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสิทธิ และผู้ทรงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

3.1 นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิมีหนำ้ที่ที่จะตอ้งออกใบส ำคัญแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิ    
ทุกรำย ส ำหรบัใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ฝำกไวก้ับศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิ
จะตอ้งระบช่ืุอ “ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย”์ เป็นผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิแทนในสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สทิธิ นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะออกใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมแบบที่
นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิก ำหนดใหแ้ก่ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์

3.2  นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิมีหนำ้ที่ตำมสญัญำแต่งตัง้นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะตอ้งจดัท ำ
และเก็บรกัษำสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไวจ้นกว่ำใบส ำคญัแสดงสิทธิทัง้หมดจะมีกำรใชส้ิทธิซือ้
หุน้รองรบัของบรษัิทหรอืจนกวำ่ครบก ำหนดอำยใุบส ำคญัแสดงสทิธิ (แลว้แตก่รณี) 

3.3 ผูท้รงสทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

3.3.1 ผูท้รงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิกรณีทั่วไป สิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตกไดแ้ก่บคุคลหรือนิติ
บคุคลที่ปรำกฏช่ือเป็นเจำ้ของใบส ำคญัแสดงสิทธิในจ ำนวนดงักลำ่วที่ระบอุยู่ในสมดุทะเบียนผูถื้อ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิในขณะนั้นๆ หรือในวันก่อนวันแรกของกำรปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ (วนัก่อนวนัแรกที่ขึน้เครื่องหมำย SP) เวน้แต่จะไดม้ีกำรโอนใบส ำคญัแสดง
สทิธิซึง่สำมำรถใชย้นักบัผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิไดต้ำมขอ้ 4.1.1 เกิดขึน้แลว้ในวนัก่อนวนัปิดสมดุ
ทะเบียนที่เก่ียวขอ้งขำ้งตน้ซึง่สทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิจะตกไดแ้ก่ผูร้บัโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

3.3.2 ผูท้รงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิกรณีที่ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยเ์ป็นผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิแทน  
สทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิจะตกไดแ้ก่บคุคลหรอืนิติบคุคลที่นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิไดร้บั
แจง้เป็นหนงัสือจำกศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยว์่ำเป็นผูท้รงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิในจ ำนวนตำมที่
ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยไ์ดแ้จง้ตอ่นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิ โดยจ ำนวนดงักลำ่วจะตอ้งไมเ่กิน
กว่ำจ ำนวนรวมของใบส ำคญัแสดงสิทธิในช่ือของศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยท์ี่ระบอุยู่ในสมดุทะเบียน  
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิในขณะนัน้ๆ หรือในวนัก่อนวนัแรกของกำรปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอน
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ  

3.4 เมื่อศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยแ์จง้ตอ่นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิ  นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิมีหนำ้ที่
ที่จะตอ้งออกใบส ำคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูท้รงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ฝำกไวก้ับศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย์
และลงทะเบียนใหผู้ท้รงสทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิรำยดงักลำ่วเป็นผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิในสมดุทะเบียนผู้
ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมจ ำนวนที่ไดร้บัแจง้จำกศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์ ทัง้นี ้เมื่อไดม้ีกำรออกใบส ำคญั
แสดงสิทธิและลงทะเบียนดงักล่ำวแลว้ นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะแกไ้ขจ ำนวนรวมของใบส ำคญั
แสดงสิทธิที่ลงทะเบียนในสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไวใ้นช่ือของศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์โดยหกั
จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไดแ้ยกไปลงทะเบียนไวใ้นช่ือของผูท้รงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิออก  ส่วน
จ ำนวนรวมของใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ปรำกฏในใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ออกใหแ้ก่
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ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยน์ัน้ หำกนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ไดท้  ำกำรแกไ้ข (ไม่ว่ำดว้ยเหตุใดก็ตำม)  
ให้ถือว่ำมีจ ำนวนลดลงตำมจ ำนวนของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ได้แยกไปออกใบส ำคัญแสดงสิทธิและ
ลงทะเบียนไวใ้นช่ือของผูท้รงสทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิดงักลำ่ว 

4.   กำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

4.1 กำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิที่มิไดฝ้ำกไวก้บัศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยใ์หเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑด์งันี  ้

4.1.1 แบบกำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิระหวำ่งผูโ้อนและผูร้บัโอน กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะสมบรูณ์
เมื่อผูโ้อนใบส ำคญัแสดงสิทธิซึ่งเป็นผูท้ี่สมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิระบช่ืุอเป็นเจำ้ของ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิในจ ำนวนที่จะท ำกำรโอน หรือผูร้บัโอนคนสดุทำ้ยโดยมีกำรสลกัหลงัแสดงกำร
โอนตอ่เนื่องครบถว้นจำกผูท้ี่ปรำกฏช่ือดงักลำ่ว (แลว้แต่กรณี) ไดส้ง่มอบใบส ำคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่
ผูร้บัโอนโดยลงลำยมือช่ือสลกัหลงัแสดงกำรโอนใหไ้วด้ว้ย 

ผลกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิระหว่ำงผูร้บัโอนกบับริษัท  กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะใชย้นักบั
บริษัทไดก็้ต่อเมื่อนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิไดร้บัค ำขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคญัแสดง
สิทธิพรอ้มทัง้ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ผูร้บัโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิไดล้งลำยมือช่ือเป็นผูร้บัโอนใน
ดำ้นหลงัของใบส ำคญัแสดงสทิธินัน้ครบถว้นแลว้ 

ผลของกำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิระหวำ่งผูร้บัโอนกบับคุคลภำยนอก  กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะ
ใชย้นักบับคุคลภำยนอกไดก็้ต่อเมื่อนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิไดล้งทะเบียนกำรโอนใบส ำคญั
แสดงสทิธิในสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิเรยีบรอ้ยแลว้ 

4.1.2 กำรขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ จะตอ้งกระท ำ ณ ส ำนกังำนใหญ่ของนำยทะเบียน
ใบส ำคญัแสดงสทิธิในวนัและเวลำท ำกำรของนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ และจะตอ้งท ำตำม
แบบและวิธีกำรที่นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิก ำหนด โดยผูข้อลงทะเบียนจะตอ้งส่งมอบ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ลงลำยมือช่ือครบถว้นตำมหลกัเกณฑใ์นขอ้ 4.1.1 พรอ้มทัง้หลกัฐำนอื่น ๆ ที่
ยืนยนัถึงควำมถกูตอ้งและควำมสมบรูณข์องกำรโอนและกำรรบัโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมที่นำย
ทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิก ำหนดใหแ้ก่นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิ  และให้นำยทะเบียน
ใบส ำคญัแสดงสทิธิออกใบรบัค ำขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูข้อลงทะเบียนนัน้ 

4.1.3 นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิจะลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ พรอ้มทัง้รบัรองกำรโอนไวใ้นใบส ำคญัแสดงสทิธิภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่
นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิไดร้บัค ำขอลงทะเบียนและเอกสำรหลกัฐำนท่ีเก่ียวขอ้งในกรณีที่ไม่
ตอ้งออกใบส ำคญัแสดงสิทธิใหใ้หม่ หรือภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่นำยทะเบียนใบส ำคญั
แสดงสทิธิไดร้บัค ำขอลงทะเบียนและเอกสำรหลกัฐำนที่เก่ียวขอ้งในกรณีที่ตอ้งออกใบส ำคญัแสดง
สทิธิใหใ้หม ่
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4.1.4 นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิมีสิทธิปฏิเสธไม่รบัด ำเนินกำรตำมค ำขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคญั
แสดงสิทธิ หำกนำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิเห็นว่ำกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธินัน้จะขัดต่อ
กฎหมำยหรือขดัต่อขอ้จ ำกดักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ (ถำ้มี) โดยนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดง
สทิธิจะแจง้ใหผู้ข้อลงทะเบียนทรำบภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแตว่นัท่ีนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ไดร้บัค ำขอลงทะเบียนและเอกสำรหลกัฐำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.2 ส ำหรบักำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ฝำกไวก้ับศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยใ์หเ้ป็นไปตำมขอ้บังคับของตลำด
หลกัทรพัย ์ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์และหนว่ยงำนก ำกบัดแูลอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.   วิธีกำรใช้สิทธิและเงือ่นไขกำรใช้สิทธิ 

5.1 วนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิ 

วนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิครัง้แรกตรงกบัวนัที่ 30 กนัยำยน 2564 และวนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ยคือวนัที่
ใบส ำคญัแสดงสิทธิมีอำยคุรบ 4 ปีนบัจำกวนัที่ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยหำกวนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิครัง้
สดุทำ้ยไมต่รงกบัวนัท ำกำร ใหเ้ลือ่นวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิครัง้สดุทำ้ยขึน้มำเป็นวนัท ำกำรสดุทำ้ยก่อนหนำ้วนั
ก ำหนดกำรใชส้ทิธิครัง้สดุทำ้ยเดิม ซึง่ตรงกบัวนัท่ี 25 กรกฎำคม 2568 

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิสำมำรถใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิในกำรซือ้หุน้รองรบัของบรษัิทไดใ้นวนัท ำกำร
สุดท้ำยของทุกๆ ไตรมำสของแต่ละปีปฏิทิน (กล่ำวคือ วันท ำกำรสุดท้ำยของเดือน  มีนำคม มิถุนำยน 
กนัยำยน ธนัวำคม) ตลอดอำยใุบส ำคญัแสดงสทิธิ ("วันก ำหนดกำรใช้สิทธิ") ในกรณีที่วนัใชส้ทิธิดงักลำ่วไม่
ตรงกบัวนัท ำกำร ใหเ้ลือ่นวนัใชส้ทิธิดงักลำ่วเป็นวนัท ำกำรสดุทำ้ยก่อนหนำ้วนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิครัง้ดงักลำ่ว 

ทัง้นี ้บรษัิทจะไมเ่รยีกใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิใชส้ทิธิ นอกเหนือจำกวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิที่ระบไุวข้ำ้งตน้ 

5.2 กำรใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ 

ในกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนของบริษัท ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุน
ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ตนถืออยู่ทัง้หมดหรือบำงสว่นก็ได ้ส  ำหรบัใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เหลือและไม่ไดใ้ช้
สิทธิภำยในวนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ย บริษัทจะถือว่ำผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ประสงคจ์ะใชส้ิทธิ
ตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิดงักลำ่วและใหถื้อวำ่ใบส ำคญัแสดงสทิธินัน้ๆ สิน้สภำพโดยไมม่ีกำรใชส้ทิธิ 

5.3 ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ 

5.3.1 ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัแตล่ะครัง้ (ยกเวน้กำรใชส้ทิธิครัง้สดุทำ้ย)  

 ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงคท์ี่จะใชส้ิทธิในกำรซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนของบริษัทจะตอ้งแจง้
ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ ตำมวิธีกำรและขัน้ตอนกำรใช้
สิทธิตำมขอ้ 5.4 (“ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ”) ในระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ภำยใน
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ระยะเวลำ 15 วนัก่อนวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิในแต่ละครัง้ (“ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้
สทิธิ”) 

 ทัง้นี ้บริษัทจะไม่ปิดสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเพื่อพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิเพื่อ
ก ำหนดสิทธิของผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิในกำรที่จะใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนของบริษัท และ
บรษัิทจะแจง้ขำ่วและรำยละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัก ำหนดวนัใชส้ทิธิ ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนง
ในกำรใชส้ิทธิ อตัรำกำรใชส้ิทธิ รำคำกำรใชส้ิทธิ รำยละเอียดบญัชีธนำคำรเพื่อกำรจองซือ้และใช้
สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ บคุคลที่บริษัทจะแต่งตัง้ใหเ้ป็นตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้
สทิธิ (ถำ้มี) และสถำนท่ีใชส้ทิธิ ผำ่นระบบเผยแพรข่อ้มลูผำ่นสือ่อิเลก็ทรอนิกสข์องตลำดหลกัทรพัย์
ฯ หรอืระบบอื่นใดตำมที่ตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด เพื่อแจง้ใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบลว่งหนำ้
ไมน่อ้ยกวำ่ 5 วนัท ำกำรก่อนวนัเริม่ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิแตล่ะครัง้ 

5.3.2 ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัครัง้สดุทำ้ย 

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งแจง้ควำมจ ำนงตำมวิธีกำรและขัน้ตอนกำรใชส้ิทธิตำมขอ้ 5.4 ใน
ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ภำยในระยะเวลำ 15 วนัก่อนวนัก ำหนดใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ย 
(“ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิครัง้สดุทำ้ย”) 

ทัง้นี ้บรษัิทจะแจง้ขำ่วและรำยละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัก ำหนดวนัใชส้ิทธิ ระยะเวลำกำรแจง้ควำม
จ ำนงในกำรใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ย อตัรำกำรใชส้ิทธิ รำคำกำรใชส้ิทธิ รำยละเอียดบัญชีธนำคำรเพื่อ
กำรจองซือ้และใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ บคุคลที่บรษัิทจะแตง่ตัง้ใหเ้ป็นตวัแทนรบัแจง้ควำม
จ ำนงในกำรใชส้ิทธิ (ถำ้มี) และสถำนที่ใชส้ิทธิ ผ่ำนระบบเผยแพรข่อ้มลูผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกสข์อง
ตลำดหลกัทรพัยฯ์ หรือระบบอื่นใดตำมที่ตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนดเพื่อแจ้งใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดง
สทิธิทรำบลว่งหนำ้ไมน่อ้ยกวำ่ 5 วนัท ำกำรก่อนวนัเริ่มระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ
ครัง้สดุทำ้ย พรอ้มทัง้ส่งจดหมำยลงทะเบียนถึงผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ตำมรำยช่ือที่ปรำกฏใน
สมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้
สดุทำ้ย โดยบริษัทจะปิดสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเพื่อพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ครัง้สดุทำ้ยเป็นเวลำ 21 วนัก่อนวนัก ำหนดใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ย และตลำดหลกัทรพัยจ์ะท ำกำรขึน้
เครื่องหมำยหำ้มกำรซือ้ขำยชั่วครำว (SP) เพื่อหำ้มกำรซือ้ขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ ลว่งหนำ้ 2 วนั
ท ำกำรก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนและจนถึงวนัครบก ำหนดอำยใุบส ำคญัแสดงสทิธิ 

ในกรณีที่วนัเริ่มปิดสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเพื่อพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ใช่
วนัท ำกำรของตลำดหลกัทรพัย ์ใหเ้ลื่อนวนัเริ่มปิดสมดุทะเบียนเป็นวนัท ำกำรสดุท้ำยก่อนหนำ้วนั
เริม่ปิดสมดุทะเบียนเดิมดงักลำ่ว ทัง้นี ้ใบส ำคญัแสดงสทิธิจะพกักำรซือ้ขำยจนถึงวนัก ำหนดใชส้ิทธิ
ครัง้สดุทำ้ย 

5.4 วิธีกำรใชส้ทิธิและขัน้ตอนกำรใชส้ทิธิ  
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5.4.1 ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิสำมำรถขอรบัใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุไดท้ี่บริษัท 
และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ (ถำ้มี) หรือดำวนโ์หลดจำกเว็บไซตข์องบริษัท 
(www.jaymart.co.th) โดยสำมำรถแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนไดท้ี่บริษัท 
และ/หรอื ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ (ถำ้มี) ตำมระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำร
ใชส้ทิธิตำมที่ระบใุนขอ้ 5.3 ขำ้งตน้ 

ที่อยูบ่รษัิท : 
บรษัิท เจ มำรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
189 อำคำรเจมำรท์ บี ชัน้ 2 ถนนรำมค ำแหง แขวงรำษฎรพ์ฒันำ 
เขตสะพำนสงู กรุงเทพมหำนคร 10240 
โทรศพัท ์ 0-2308-9000   
โทรสำร 0-2308-8001 
 

ในกรณีที่ใบส ำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบใบหุ้น (Script) ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิสำมำรถใช้
ใบส ำคญัแสดงสทิธิเป็นหลกัฐำนในกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิไดท้นัที 

 
ในกรณีที่ใบส ำคญัแสดงสิทธิอยู่ในระบบไรใ้บหลกัทรพัย์ (Scripless) ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่
ตอ้งกำรใชส้ทิธิตอ้งแจง้ควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอเพื่อขอถอนใบส ำคญัแสดงสทิธิตำมที่ตลำด
หลกัทรพัยก์ ำหนด ดงันี ้

 ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิมีบัญชีซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องตนอยู่ในบัญชี “บริษัท 
ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด เพื่อผู้ฝำก” ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่
ตอ้งกำรใชส้ิทธิตอ้งแจง้ควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอเพื่อขอถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ตำมที่ตลำดหลักทรัพย์ก ำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนำยหน้ำซื ้อขำย
หลกัทรพัย ์(Broker) ของตน และบริษัทหลกัทรพัยด์งักล่ำวจะด ำเนินกำรแจง้กบัศนูยร์บั
ฝำกหลกัทรพัยเ์พื่อขอถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิจำกบญัชี “บริษัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์
(ประเทศไทย) จ ำกัด เพื่อผูฝ้ำก” โดยศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยจ์ะด ำเนินกำรออกใบแทน
ใบส ำคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้เป็นหลกัฐำนประกอบกำรใช้สิทธิซือ้หุน้สำมัญเพิ่มทุนของ
บรษัิท 

 ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิไมม่ีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัย ์โดยใบส ำคัญแสดงสิทธิอยู่
กบัศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยใ์น “บญัชีบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย์” ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่
ตอ้งกำรใชส้ิทธิ ตอ้งแจง้ควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอเพื่อขอถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ตำมที่ตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด โดยยื่นต่อศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยเ์พื่อขอถอนใบส ำคัญ
แสดงสิทธิจำก “บญัชีบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย”์ โดยศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยจ์ะด ำเนินกำร
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ออกใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐำนประกอบกำรใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่ม
ทนุของบรษัิท 

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ (ทัง้ที่ถือเป็นใบส ำคญัแสดงสทิธิและในระบบไรใ้บหลกัทรพัย ์(Scripless)) 
ที่ประสงคจ์ะใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุน จะตอ้งปฏิบตัิตำมเง่ือนไขกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้
สิทธิ โดยตอ้งด ำเนินกำรและส่งเอกสำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิภำยในระยะเวลำกำรแจ้ง
ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ ดงันี ้

ก) แบบแสดงควำมจ ำนงกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนที่ไดก้รอกขอ้ควำมถูกตอ้งชดัเจน 
และครบถว้นทุกรำยกำร พรอ้มลงนำมโดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิและส่งใหแ้ก่บริษัท 
และ/หรอื ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ (ถำ้มี) ในช่วงระยะเวลำกำรแจง้ควำม
จ ำนงในกำรใชส้ทิธิ 

ข) ใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมแบบที่ตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด 
ซึ่งผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิลงลำยมือช่ือผูโ้อนดำ้นหลงั ตำมจ ำนวนที่ระบใุนแบบแสดง
ควำมจ ำนงกำรใชส้ทิธิ และหนงัสอืมอบอ ำนำจใหผู้อ้ื่นมำรบัใบส ำคญัแสดงสิทธิฉบบัใหม่
ส  ำหรบัใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ยงัไมไ่ดใ้ชส้ทิธิ (ถำ้มี) และสง่ใหแ้ก่ บริษัท และ/หรือ ตวัแทน
รบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ (ถำ้มี) 

ค) ช ำระเงินตำมจ ำนวนที่ระบใุนใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ และส่ง
หลกัฐำนกำรช ำระเงินใหแ้ก่บรษัิท และ/หรอื ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ (ถำ้
มี) โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ประสงคจ์ะใชส้ทิธิซือ้หุน้ จะตอ้ง  

1)  โอนเงินเขำ้บญัชีเงินฝำกประเภทออมทรพัย ์ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) สำขำ
คลองตัน ช่ือบัญชี “บัญชีจองซือ้หุ้นเพิ่มทุน บมจ. เจ มำร์ท” เลขที่บัญชี 135-
472560-6 โดยใหแ้นบหลกัฐำนกำรโอนเงินท่ีธนำคำรออกให ้พรอ้มระบช่ืุอ-นำมสกุล 
และเบอรโ์ทรศพัทท์ี่สำมำรถติดตอ่ไวด้ว้ย หรอื  

2)   ช ำระเป็นเ ช็คบุคคล แคชเ ชียร์เ ช็ค  ดร๊ำฟท์ ที่สำมำรถเรียกเ ก็บได้ในเขต
กรุงเทพมหำนคร ภำยใน 1 วนัท ำกำรนบัจำกวนัท่ีแจง้ควำมจ ำนงกำรใชส้ิทธิในแต่ละ
ครัง้ โดยเช็คบคุคล แคชเชียรเ์ช็ค หรอืดรำ๊ฟ ตอ้งลงวนัท่ีก่อนวนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิใน
ครัง้นัน้ไมน่อ้ยกวำ่ 3 วนัท ำกำร และขีดครอ่มเฉพำะสั่งจ่ำย “บญัชีจองซือ้หุน้เพิ่มทนุ 
บมจ. เจ มำรท์” โดยใหร้ะบุช่ือ-นำมสกุล และเบอรโ์ทรศัพทท์ี่สำมำรถติดต่อไดไ้ว้
ดำ้นหลงัดว้ย หรอื  

3)  ช ำระโดยวิธีกำรอื่นตำมแตท่ี่บรษัิท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ 
(ถำ้มี) จะเป็นผูก้  ำหนดและแจง้ใหท้รำบตอ่ไป 



ขอ้ก ำหนดวำ่ดว้ยสทิธิและหนำ้ทีข่องผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสทิธิและผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมญัของ บรษิัท เจ มำรท์ จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที ่5 

- 15 - 

ทัง้นี ้กำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัดงักลำ่วจะสมบรูณก็์ต่อเมื่อบริษัทและ/หรือตวัแทนรบัแจง้
ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ (ถำ้มี) เรยีกเก็บเงินดงักลำ่วไดแ้ลว้เทำ่นัน้ หำกบริษัท และ/หรือ 
ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ (ถำ้มี) เรียกเก็บเงินไม่ไดด้ว้ยเหตผุลใดๆ ที่มิได้
เกิดจำกควำมผิดของบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจ้งควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ (ถ้ำมี)  
บรษัิทจะถือวำ่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิแสดงเจตนำยกเลกิกำรใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ
ในครัง้นัน้ โดยบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ (ถำ้มี) จะจดัส่ง
ใบส ำคญัแสดงสทิธิพรอ้มกบัเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรอืดรำ๊ฟทท์ี่เรียกเก็บเงินไม่ไดค้ืนใหแ้ก่ผู้
ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิภำยใน 14 วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิในครัง้นัน้ ๆ แตท่ัง้นี ้ไม่
ถือเป็นกำรตดัสิทธิที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุในครัง้ต่อไป 
เวน้แตเ่ป็นกำรใชส้ทิธิในครัง้สดุทำ้ย บรษัิทจะถือวำ่ใบส ำคญัแสดงสทิธินัน้ ๆ สิน้สภำพลง
โดยไมม่ีกำรใชส้ทิธิซึง่บรษัิท และ/หรอื ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ (ถำ้มี) จะ
ไมร่บัผิดชอบตอ่ดอกเบีย้ และ/หรอืคำ่เสยีหำยอื่นใด ไมว่ำ่กรณีใด ๆ  

ง) ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่ำอำกรแสตมป์หรือภำษีอื่นใด  (ถำ้มี) 
ตำมบทบญัญตัิแหง่ประมวลรษัฎำกรหรือขอ้บงัคบัหรือกฎหมำยต่ำง ๆ ที่ใชบ้งัคบัในกำร
ใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

จ) หลกัฐำนประกอบกำรใชส้ทิธิ 

1)   บคุคลธรรมดำสญัชำติไทย :  ส  ำเนำบตัรประชำชน หรือส ำเนำบตัรขำ้รำชกำร 
หรือส ำเนำบตัรพนกังำนรฐัวิสำหกิจที่ยงัไม่หมดอำยุ (ในกรณีมีกำรเปลี่ยนช่ือ/
ช่ือสกลุ ซึง่ท ำใหช่ื้อ/ช่ือสกลุ ไมต่รงกบัใบส ำคญัแสดงสทิธิ ใหแ้นบเอกสำรที่ออก
โดยหนว่ยงำนรำชกำร เช่น ใบแจง้เปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกุล เป็นตน้) พรอ้มลงลำยมือ
ช่ือรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง (กรณีผูใ้ชส้ิทธิเป็นผูเ้ยำว ์จะตอ้งแนบหนงัสือยินยอม
ของ บิดำหรือมำรดำ หรือผูป้กครอง (แลว้แต่กรณี) ส  ำเนำบตัรประชำชนของ
บิดำหรอืมำรดำหรอืผูป้กครอง  และส ำเนำทะเบียนบำ้นที่ผูเ้ยำวอ์ำศยัอยู่พรอ้ม
ลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง) 

2)   บคุคลธรรมดำต่ำงดำ้ว :   ส  ำเนำใบต่ำงดำ้ว หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำง พรอ้ม
ลงลำยมือช่ือรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

3)   นิติบคุคลสญัชำติไทย : ส  ำเนำหนงัสือรบัรองบริษัท ที่กระทรวงพำณิชยอ์อกให้
ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันก ำหนดกำรใช้สิทธิในครัง้นั้น ๆ พรอ้มรับรองส ำเนำ
ถกูตอ้งโดยกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจที่มีช่ือปรำกฏอยู่ในหนงัสือรบัรองบริษัทนัน้ และ
เอกสำรหลกัฐำนของกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงลำยมือช่ือตำม 1) หรือ 2) พรอ้มลง
ลำยมือช่ือรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 
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4)   นิติบุคคลต่ำงดำ้ว  : ส  ำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียนจัดตัง้นิติบุคคล และ/หรือ 
หนงัสอืรบัรองนิติบคุคล พรอ้มลงลำยมือช่ือรบัรองส ำเนำถกูตอ้งโดยกรรมกำรผู้
มีอ  ำนำจ และเอกสำรหลกัฐำนของกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงลำยมือช่ือตำม  1) 
หรอื 2) พรอ้มลงลำยมือช่ือรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง และรบัรองโดย Notary public 
ของประเทศที่ออกเอกสำรนัน้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิในครัง้
นัน้ๆ 

5)   คัสโตเดียน (Custodian) : ส  ำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียน พร้อมหนังสือ
แตง่ตัง้คสัโตเดียน และเอกสำรหลกัฐำนของผูม้ีอ  ำนำจลงลำยมือช่ือตำม 1) หรอื 
2) พรอ้มลงลำยมือช่ือรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง และรบัรองโดย Notary public ของ
ประเทศที่ออกเอกสำรนัน้ไมเ่กิน 6 เดือนก่อนวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิในครัง้นัน้ๆ 

ทัง้นี ้หำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิไมส่ง่มอบหลกัฐำนประกอบกำรใชส้ทิธิตำมที่กลำ่วขำ้งตน้ บริษัท 
และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ (ถำ้มี)  ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ำผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสทิธิไมป่ระสงคจ์ะใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิในครัง้นัน้ๆ อย่ำงไรก็ตำม บริษัท และ/หรือ 
ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ (ถำ้มี) สำมำรถใชด้ลุพินิจในกำรพิจำรณำใหผู้ถื้อใบส ำคญั
แสดงสทิธิ ใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ ไดต้ำมควำมเหมำะสม 

5.4.2 จ ำนวนหนว่ยของใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ขอใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุจะตอ้งเป็นจ ำนวนเต็มเท่ำนัน้ 
โดยอตัรำกำรใชส้ทิธิเทำ่กบัใบส ำคญัแสดงสทิธิหนึง่หนว่ยตอ่หุน้สำมญั 1 หุน้ เวน้แตก่รณีมีกำรปรบั
อตัรำกำรใชส้ทิธิตำมเง่ือนไขกำรปรบัสทิธิตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 6 

5.4.3 จ ำนวนหุน้สำมญัที่ออกใหเ้มื่อมีกำรใชส้ิทธิจะค ำนวณโดยกำรน ำจ ำนวนเงินในกำรใชส้ิทธิ  ซึ่งผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิไดช้ ำระตำมที่กลำ่วขำ้งตน้ หำรดว้ยรำคำกำรใชส้ิทธิในขณะที่มีกำรใชส้ิทธินัน้ 
โดยบริษัทจะออกหุน้สำมญัเป็นจ ำนวนเต็ม ไม่เกินจ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิคูณดว้ย
อตัรำกำรใชส้ทิธิ หำกมีกำรปรบัรำคำกำรใชส้ทิธิ และ/หรอือตัรำกำรใชส้ทิธิแลว้ท ำใหม้ีเศษเหลืออยู่
จำกกำรค ำนวณดงักลำ่ว บรษัิท และ/หรอื ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ (ถำ้มี) จะไม่น ำ
เศษดงักลำ่วมำคิดค ำนวณและจะช ำระเงินที่เหลือจำกกำรใชส้ิทธิดงักลำ่วเป็นเช็คระบช่ืุอขีดครอ่ม
เฉพำะคืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยทำงไปรษณียล์งทะเบียนภำยใน 14 วนันบัจำกวนั
ก ำหนดกำรใชส้ทิธิในแตล่ะครัง้โดยไมม่ีดอกเบีย้ไมว่ำ่ในกรณีใด ๆ 

ในกรณีที่ตอ้งมีกำรเปลี่ยนแปลงอตัรำกำรใชส้ิทธิตำมเกณฑก์ำรปรบัรำคำกำรใชส้ิทธิ และ/หรือ
อตัรำกำรใชส้ิทธิตำมที่ระบใุนเง่ือนไขกำรปรบัสิทธิ และมีเศษของจ ำนวนหุน้สำมญัที่จะไดร้บัจำก
กำรใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิใหต้ดัเศษของหุน้ทิง้ 

5.4.4 ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งใชส้ิทธิในกำรซื ้อหุน้สำมญัไม่ต ่ำกว่ำ 100 หุน้สำมญั โดยจ ำนวน
หนว่ยของใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ขอใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัจะตอ้งเป็นจ ำนวนเต็มเท่ำนัน้ อย่ำงไรก็ตำม 
ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ มีสิทธิในกำรซือ้หุน้ต ่ำกว่ำ 100 หุน้สำมญั จะตอ้งใชส้ิทธิในกำร
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ซือ้หุน้สำมญัในครัง้เดียวทัง้จ ำนวน ยกเวน้ในกำรใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ยนี ้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะ
สำมำรถใชส้ทิธิในกำรซือ้หุน้สำมญัโดยไมม่ีกำรก ำหนดจ ำนวนหุน้สำมญัขัน้ต ่ำ 

5.4.5 หำกบรษัิท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ (ถำ้มี) ไดร้บัเอกสำรแจง้ควำมจ ำนง
ในกำรใชส้ทิธิตำมขอ้ 5.4.1 จ) ไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้ง หรือจ ำนวนเงินที่บริษัทไดร้บัช ำระไม่ครบ
ตำมจ ำนวนที่ระบไุวใ้นแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญั หรือบริษัทตรวจสอบไดว้่ำ
ขอ้ควำมที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิกรอกลงในแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญันัน้ไม่
ครบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้ง หรอืติดอำกรแสตมป์ (ถำ้มี) ไมค่รบถว้นถกูตอ้งตำมบทบญัญตัิแหง่ประมวล
รษัฎำกร ขอ้บงัคับ หรือกฎหมำยต่ำง ๆ ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิจะตอ้งท ำกำรแก้ไขใหถู้กตอ้ง
ภำยในระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิในแตล่ะครัง้ หำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ท ำ
กำรแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภำยในระยะเวลำดงักลำ่ว บริษัทและ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้
สทิธิ (ถำ้มี) จะถือวำ่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิแสดงเจตนำยกเลิกกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัในครัง้นัน้ 
ๆ และบรษัิทและ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ (ถำ้มี) จะจดัสง่เงินที่ไดร้บัโดยไม่มี
ดอกเบีย้ และใบส ำคญัแสดงสิทธิคืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิ ภำยใน  14 วนันบัจำกวัน
ก ำหนดกำรใชส้ทิธิในครัง้นัน้ ๆ ตำมวิธีกำรและเง่ือนไขที่ก ำหนดโดยบริษัทและ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้
ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ (ถำ้มี) ทัง้นี ้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถแจง้ควำมจ ำนงกำรใชส้ิทธิ
ซือ้หุน้สำมญัใหมไ่ด ้ในวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิครัง้ตอ่ไป เวน้แต่กำรใชส้ิทธิครัง้นัน้จะเป็นกำรใชส้ิทธิ
ครัง้สุดท้ำย ให้ถือว่ำใบส ำคัญแสดงสิทธินั้น ๆ สิน้สภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ บริษัทจะไม่
รบัผิดชอบตอ่ดอกเบีย้และ/หรอืคำ่เสยีหำยอื่นใด ไมว่ำ่กรณีใด ๆ 

5.4.6 ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิช ำระเงินในกำรใชส้ทิธิไมค่รบถว้น บรษัิท และ/หรอืตวัแทนรบัแจง้
ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ (ถำ้มี) มีสิทธิที่จะด ำเนินกำรประกำรใดประกำรหนึ่งดงัต่อไปนี ้ ตำมที่
บรษัิท และ/หรอื ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ (ถำ้มี) จะเห็นสมควร 

ก) ใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิช ำระเงินเพิ่มเติมตำมจ ำนวนที่ประสงคจ์ะใชส้ิทธิใหค้รบถว้น
ภำยในระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิในครัง้นั้น  หำกบริษัท และ/หรือ 
ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ (ถำ้มี) ไมไ่ดร้บัเงินครบตำมจ ำนวนในกำรใชส้ิทธิ
ภำยในระยะเวลำดังกล่ำว บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรบัแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ  
(ถำ้มี) จะถือวำ่กำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิในครัง้นัน้สิน้สภำพลงโดยไมม่กีำรใชส้ทิธิ 
หรอื 

ข)  ถือว่ำจ ำนวนหุน้สำมญัที่จองซือ้มีจ ำนวนเท่ำกับจ ำนวนเงินที่ไดร้บัจำกกำรใชส้ิทธิตำม
รำคำกำรใชส้ทิธิในขณะนัน้ หรอื 

ค)  ถือวำ่กำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิในครัง้นัน้สิน้สภำพลงโดยไมม่ีกำรใชส้ทิธิ 

ทัง้นี ้ ในกำรใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ย บริษัทจะด ำเนินกำรตำมขอ้ ข) ขำ้งตน้ และกำรกระท ำใด ๆ ของ
บรษัิท และ/หรอื ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ (ถำ้มี) ใหถื้อวำ่เป็นท่ีสดุ  
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ในกรณีตำมขอ้ ก) และ ค) บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ (ถำ้มี)  จะส่ง
เงินท่ีไดร้บัไวค้ืนเป็นเช็คระบช่ืุอขีดครอ่มเฉพำะและใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดง
สทิธิโดยจะถือวำ่ไมม่ีกำรใชส้ทิธิดงักลำ่ว โดยจะสง่คืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนภำยใน 14 วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิในครัง้นัน้ ๆ โดยไมม่ีดอกเบีย้ 

ในกรณีตำมขอ้ ข) บรษัิท และ/หรอื ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ (ถำ้มี) จะถือวำ่มีกำรใช้
สทิธิเพียงบำงสว่น และบรษัิท และ/หรอื ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ (ถำ้มี) จะสง่มอบ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิส่วนที่เหลือคืนใหก้บัผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
ทำงไปรษณียล์งทะเบียนภำยใน 14 วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิในครัง้นัน้ ๆ พรอ้มเงินสว่นที่
เหลอื (ถำ้มี) โดยไมม่ีดอกเบีย้โดยช ำระเป็นเช็ค ดร๊ำฟท ์ตั๋วแลกเงินธนำคำร หรือค ำสั่งจ่ำยเงินของ
ธนำคำร ซึ่งขีดครอ่มสั่งจ่ำยเฉพำะช่ือผูถื้อใบส ำคญัสิทธิ อย่ำงไรก็ดี ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่มี
กำรใชส้ทิธิดงักลำ่ว ยงัมีผลตอ่ไปจนถึงวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิครัง้สดุทำ้ย เวน้แต่เป็นกำรใชส้ิทธิครัง้
สดุทำ้ย 

5.4.7  ในกรณีที่บรษัิท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ (ถำ้มี) ไม่สำมำรถคืนเงินสว่นที่
ไมไ่ดใ้ชส้ิทธิใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดภ้ำยในระยะเวลำ 14 วนันบัแต่วนัครบก ำหนดกำรใช้
สิทธิในครัง้นัน้ ๆ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะไดร้บัดอกเบีย้ในอตัรำรอ้ยละ 7.5 ต่อปี โดยค ำนวณ
จำกเงินสว่นท่ีไมไ่ดใ้ชส้ทิธินบัแตว่นัท่ีพน้ก ำหนด 14 วนัดงักลำ่วจนถึงวนัที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ไดร้บัคืน 

อย่ำงไรก็ดี หำกบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ  (ถำ้มี) ไดท้ ำกำรสง่เช็ค 
ดร๊ำฟท์ ตั๋วแลกเงินธนำคำร หรือค ำสั่งจ่ำยเงินของธนำคำร ซึ่งขีดคร่อมสั่งจ่ำยเฉพำะ ช่ือผูถื้อ
ใบส ำคญัสิทธิ ทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุในหนงัสือแสดงควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ
โดยถกูตอ้งแลว้ ใหถื้อวำ่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ ไดร้บัเงินคืนโดยชอบและผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
ไมม่ีสทิธิเรยีกรอ้งดอกเบีย้ และ/หรอืคำ่เสยีหำยใด ๆ อีกตอ่ไป 

5.4.8  เมื่อผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ประสงคจ์ะใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ ไดป้ฏิบตัิตำมเง่ือนไขกำรแจง้
ควำมจ ำนงกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ กลำ่วคือ ไดส้ง่มอบทัง้ใบส ำคญัแสดงสิทธิ แบบแสดง
ควำมจ ำนงกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญั พรอ้มทัง้หลกัฐำนประกอบกำรใชส้ิทธิตำมขอ้  5.4.1 จ) และ
ช ำระเงินคำ่จองซือ้หุน้สำมญัถกูตอ้งและครบถว้นสมบรูณ์ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ จะไม่สำมำรถ
เพิกถอนกำรใชส้ทิธิได ้เวน้แตจ่ะไดร้บัควำมยินยอมเป็นหนงัสอืจำกบรษัิท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้
ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ (ถำ้มี) 

5.4.9  เมื่อพน้ก ำหนดวนัก ำหนดใช้สิทธิครัง้สุดทำ้ยแลว้ แต่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิยงัมิไดป้ฏิบัติตำม
เง่ือนไขของกำรใชส้ทิธิที่บรษัิท และ/หรอื ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ (ถำ้มี) ก ำหนดไว้
อย่ำงครบถ้วน ให้ถือว่ำใบส ำคัญแสดงสิทธินั้น ๆ สิน้สภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ  และผู้ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิจะใชส้ทิธิใด ๆ ไมไ่ดอ้ีก 
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5.4.10 ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิสง่มอบใบส ำคญัแสดงสทิธิ เป็นจ ำนวนมำกกวำ่จ ำนวนที่ประสงค์
จะใชส้ิทธิ บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ (ถำ้มี) จะสง่ใบส ำคญัแสดง
สทิธิใบใหมโ่ดยมีจ ำนวนของใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ลดลงใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิดงักลำ่ว หำก
ใบส ำคญัแสดงสทิธินัน้อยูใ่นระบบใบหุน้ โดยทำงไปรษณียล์งทะเบียนภำยใน 14 วนันบัจำกวนัครบ
ก ำหนดกำรใชส้ทิธินัน้ ๆ และจะท ำกำรยกเลกิใบส ำคญัแสดงสทิธิใบเก่ำ 

5.4.11 บรษัิทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลีย่นแปลงทนุช ำระแลว้ของบรษัิทตอ่กระทรวงพำณิชยต์ำมจ ำนวนหุน้
สำมญัที่ออกใหม่ส  ำหรบักำรใชส้ิทธิในแต่ละครัง้ภำยใน 14 วนั นบัตัง้แต่วนัที่บริษัทไดร้บัช ำระค่ำ
หุน้ตำมจ ำนวนที่มีกำรใชส้ทิธิแตล่ะครัง้ และบรษัิทจะด ำเนินกำรใหน้ำยทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษัท
จดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ไดใ้ชส้ทิธินัน้เขำ้เป็นผูถื้อหุน้สำมญัของบรษัิทในสมดุทะเบียน
ผูถื้อหุน้ตำมจ ำนวนหุน้สำมญัที่ค  ำนวณไดจ้ำกกำรใชส้ทิธิในครัง้นัน้ 

ทัง้นี ้บรษัิทจะด ำเนินกำรยื่นค ำขอใหร้บัหุน้สำมญัเพิ่มทนุที่ออกเนื่องจำกกำรใชส้ิทธิตำมใบส ำคญั
แสดงสิทธิ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเข้ำซือ้ขำยในตลำดหลักทรัพย์ภำยใน 30 วันนับแต่วัน
ก ำหนดกำรใชส้ทิธิแตล่ะครัง้ 

หุน้สำมญัใหมท่ี่ออกเนื่องจำกกำรใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิจะมีสิทธิและสถำนะเท่ำเทียมกบั
หุ้นสำมัญของบริษัทที่ได้ออกไปก่อนหน้ำแลว้ทุกประกำร  นับตั้งแต่วันที่มีกำรจดแจ้งช่ือของ 
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือผูร้บัสิทธิแทนเป็นผู้ถือหุน้ของบริษัทและจดทะเบียนเพิ่มทนุช ำระแลว้
เนื่องจำกกำรออกหุน้สำมญัใหม่ จำกกำรใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้ 

5.4.12  ในกรณีที่หุ้นสำมัญที่ส  ำรองไว้เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิไม่เพียงพอ  บริษัทจะด ำเนินกำรชดใช้
ค่ำเสียหำยที่เกิดขึน้ใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไม่สำมำรถใชส้ิทธิไดต้ำมขอ้ 7 อย่ำงไรก็ตำม 
บรษัิทจะไมช่ดใชค้ำ่เสยีหำยใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไม่สำมำรถใชส้ิทธิได้ ถึงแมว้่ำจะมีหุน้
สำมญัเพียงพอ ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิเป็นบคุคลตำ่งดำ้วหรอืนิติบคุคลต่ำงประเทศที่ไม่
สำมำรถใชส้ทิธิได ้เพรำะถกูจ ำกดัสทิธิตำมสดัสว่นกำรถือหุน้ท่ีระบใุนขอ้บงัคบัของบรษัิท 

5.4.13  นำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

 บรษัิท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
93 ถนนรชัดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400  
โทรศพัท ์  : 0-2009-9000 
โทรสำร  : 0-2009-9991 
Website  : http://www.set.or.th/tsd 
E-mail  : TSDCallCenter@set.or.th 

นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะรบัผิดชอบกำรปิดสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซึ่งใน
สมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยช่ือเต็ม สญัชำติ และที่อยู่ของผู้ถือ

http://www.set.or.th/tsd
mailto:TSDCallCenter@set.or.th
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ใบส ำคญัแสดงสิทธิและรำยละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งตำมที่ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยก์ ำหนด ในกรณี
ขอ้มลูไมต่รงกนั บรษัิทจะถือวำ่สมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิเป็นขอ้มลูที่ถกูตอ้ง 

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิมีหนำ้ที่ในกำรแจง้กำรเปลี่ยนแปลงหรือขอ้ผิดพลำดในรำยละเอียดในกำร
ลงบนัทึกในสมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ และนำยทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะ
เปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขขอ้ผิดพลำดดงักลำ่ว  

5.4.14  วิธีกำรสง่มอบใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

บริษัทจะด ำเนินกำรส่งมอบใบส ำคัญแสดงสิทธิให้แก่บุคคลตำมรำยช่ือผู้ที่ได้รับกำรจัดสรร
ใบส ำคญัแสดงสทิธิและบรษัิทจะด ำเนินกำรออกและสง่มอบใบส ำคญัแสดงสิทธิ ตำมรำยละเอียด 
ดงันี ้

1) กรณีที่ผูไ้ดร้บักำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิไมม่ีบญัชีขำยหลกัทรพัยก์บับริษัทหลกัทรพัย์
หรอืศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์ 

ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์จะสง่มอบใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมจ ำนวนที่ไดร้บัจดัสรรใหแ้ก่ผูท้ี่
ไดร้บักำรจดัสรรทำงไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบั ตำมช่ือที่อยู่ที่ระบใุนสมดุทะเบียนผูถื้อ
หุน้ภำยใน 15 วันท ำกำร นับแต่วันที่ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี ้ผูท้ี่ไดร้บักำร
จัดสรรจะไม่สำมำรถขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับกำรจัดสรรในครั้งนี ้ในตลำด
หลกัทรพัยไ์ด ้จนกว่ำจะไดร้บัใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซึ่งอำจไดร้บัภำยหลงัจำกที่ใบส ำคญั
แสดงสทิธิของบรษัิทเริม่ซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัย ์

2) กรณีที่ผู้ที่ ได้รับกำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื ้อขำยหลักทรัพย์กับบ ริษัท
หลกัทรพัย ์

 ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ จะน ำใบส ำคัญแสดงสิทธิฝำกไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝำก
หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกัด เพื่อผูฝ้ำก” และศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยจ์ะบนัทึกยอด
บญัชีจ ำนวนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทนัน้ฝำกหลกัทรพัยอ์ยู่ ในขณะเดียวกันบริษัท
หลกัทรพัยน์ัน้ก็จะบนัทกึยอดบญัชีจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ผูไ้ดร้บัจดัสรรฝำกไว ้และ
ออกหลกัฐำนกำรฝำกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่ไดร้บักำรจัดสรรภำยใน 7 วนัท ำกำร นบัจำกวนัที่
ออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ ในกรณีนีผู้ท้ี่ไดร้บักำรจดัสรรจะสำมำรถขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ในตลำดหลกัทรพัยไ์ดท้นัทีที่ตลำดหลกัทรพัยอ์นมุตัิใหท้  ำกำรซือ้ขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ในตลำดหลกัทรพัย ์

 ทัง้นี ้ช่ือของผูถื้อหุน้ท่ีไดร้บักำรจดัสรรจะตอ้งตรงกบัช่ือเจำ้ของบญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยท์ี่ผู้
ที่ไดร้บักำรจัดสรรประสงคท์ี่จะฝำกใบส ำคัญแสดงสิทธิไว ้มิฉะนัน้แลว้ บริษัทขอสงวน
สทิธิที่จะด ำเนินกำรออกใบส ำคญัแสดงสทิธิใหแ้ก่ผูท้ี่ไดร้บักำรจดัสรรตำม 1) แทน 
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3) กรณีที่ผูไ้ดร้บักำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซือ้ขำยหลกัทรพัยก์ับศูนยร์บัฝำก
หลกัทรพัย ์สมำชิกเลขที่ 600 

 บรษัิทจะน ำใบส ำคญัแสดงสทิธิฝำกไวศ้นูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์และศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย์
จะบนัทึกยอดบญัชีจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมจ ำนวนที่ไดร้บักำรจัดสรรไวใ้นบญัชี
ของบญัชีผูอ้อกหลกัทรพัยส์มำชิกเลขที่ 600 และออกหลกัฐำนกำรฝำกใหแ้ก่ผูท้ี่ไดร้บักำร
จดัสรรภำยใน 7 วนัท ำกำร นบัจำกวนัที่ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ เมื่อผูถื้อหุน้ที่ไดร้บักำร
จดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิตอ้งกำรขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อหุน้ดงักลำ่วจะตอ้งถอน
ใบส ำคัญแสดงสิทธิออกจำกบัญชีเลขที่  600 ดังกล่ำว โดยต้องติดต่อผ่ำนบริษัท
หลกัทรพัยท์ั่วไป ซึง่อำจจะมีคำ่ธรรมเนียมในกำรด ำเนินกำรตำมที่ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์
และ/หรอื บรษัิทหลกัทรพัยน์ัน้ๆ ก ำหนด ดงันัน้ในกรณีนี ้ผูถื้อหุน้ท่ีไดร้บัจดัสรรจะสำมำรถ
ขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิในตลำดหลกัทรพัยไ์ดท้นัทีที่ตลำดหลกัทรพัยอ์นญุำตใหท้ ำกำร
ซือ้ขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิของบริษัทไดใ้นตลำดหลักทรัพย์ และผูถื้อหุน้ที่ไดร้ับกำร
จดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิไดด้  ำเนินกำรถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิออกจำกบญัชีเลขที่ 600 
ดงักลำ่วแลว้ 

5.4.15 กำรสง่มอบหุน้สำมญัเพิ่มทนุท่ีเกิดจำกกำรใชส้ทิธิของใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

ในกำรใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัของบรษัิทตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญั สำมำรถเลือกใหบ้ริษัทด ำเนินกำรในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดงัตอ่ไปนี ้

1) ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้สำมญั โดย
ใหอ้อกใบหุน้ในนำมของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์จะสง่มอบใบหุน้
ตำมจ ำนวนที่ใชส้ทิธิแก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทำงไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบั ตำมช่ือ
ที่อยู่ที่ระบุไวใ้นสมุดทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ภำยใน 15 วนัท ำกำรนับจำกวนัครบ
ก ำหนดกำรใชส้ทิธิแตล่ะครัง้ ในกรณีนี ้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญั จะ
ไมส่ำมำรถขำยหุน้สำมญัที่เกิดจำกกำรใชส้ทิธิในตลำดหลกัทรพัยไ์ดจ้นกวำ่จะไดร้บัใบหุน้ 
ซึง่อำจจะไดร้บัภำยหลงัจำกที่หุน้สำมญัที่เกิดจำกกำรใชส้ิทธิไดร้บัอนญุำตใหเ้ขำ้ท ำกำร
ซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัย ์

2) ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บักำรจัดสรรหุน้ไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้สำมญั 
แตป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิำรของศนูยฝ์ำกหลกัทรพัย ์โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิประสงคท์ี่จะ
ฝำกหุน้สำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิไวใ้นบญัชีของบริษัทหลกัทรพัย ์ซึ่งผูถื้อใบส ำคัญ
แสดงสทิธิมีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยอ์ยู ่ในกรณีนี ้ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์จะด ำเนินกำรน ำ
หุน้สำมญัที่เกิดจำกกำรใชส้ทิธิฝำกไวก้บั “บรษัิทศนูยฝ์ำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
เพื่อผู้ฝำก“และศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจ ำนวนหุ้นสำมัญที่บริษัท
หลกัทรพัยน์ัน้ฝำกหุน้สำมญัอยู ่ในขณะเดียวกนับรษัิทหลกัทรพัยน์ัน้ก็จะบนัทึกยอดบญัชี
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จ ำนวนหุน้สำมญัที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัฝำกไวแ้ละออกหลกัฐำน
กำรฝำกใหแ้ก่ผูใ้ชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัจำกวนัครบก ำหนดกำรใชส้ิทธิ
ในแต่ละครัง้ ในกรณีนีผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้สำมญั จะสำมำรถ
ขำยหุน้สำมญัที่เกิดจำกกำรใชส้ทิธิในตลำดหลกัทรพัยไ์ดท้นัทีที่ตลำดหลกัทรพัยอ์นญุำต
ใหหุ้น้สำมญัที่เกิดจำกกำรใชส้ทิธิท ำกำรซือ้ขำยไดใ้นตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญั เลือกใหบ้ริษัทด ำเนินกำรตำมขอ้ 
2) ช่ือของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้ จะตอ้งตรงกบัช่ือเจำ้ของบญัชีซือ้
ขำยหลกัทรพัยท์ี่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิประสงคท์ี่จะฝำกหุน้สำมญัไวใ้นบญัชีหลกัทรพัย์
ดงักล่ำว มิฉะนัน้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะด ำเนินกำรออกใบหุน้แก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สทิธิที่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้ตำมขอ้ 1) แทน 

3) ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซือ้หุน้สำมัญไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ แต่
ประสงคจ์ะใชบ้รกิำรของศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิประสงคท์ี่จะ
ฝำกหุน้สำมญัไวใ้นบญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมำชิกเลขที่ 600 กรณีนี ้บริษัทจะ
ด ำเนินกำรน ำหุน้สำมญัที่เกิดจำกกำรใชส้ทิธิฝำกไวก้บัศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์และศนูยร์บั
ฝำกหลกัทรพัยจ์ะบนัทกึยอดบญัชีจ ำนวนหุน้สำมญั ตำมจ ำนวนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ไดร้บักำรจดัสรรไวใ้นบญัชีผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมำชิกเลขที่ 600 และออกหลกัฐำนกำรฝำก
ใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บัจำกกำรจัดสรรหุน้ภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัจำกวัน
ครบก ำหนดกำรใชส้ิทธิในแต่ละครัง้ เมื่อผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บักำรจัดสรรหุน้
ตอ้งกำรขำยหุน้ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้ตอ้งถอนหุน้ออกจำกบญัชี
เลขที่ 600 ดงักลำ่ว โดยตอ้งติดต่อผ่ำนบริษัทหลกัทรพัยท์ั่วไป ซึ่งอำจจะมีค่ำธรรมเนียม
ในกำรด ำเนินตำมที่ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์และ/หรอื บรษัิทหลกัทรพัยน์ัน้ๆ ก ำหนด ดงันัน้ 
ในกรณีนี ้ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ไดร้บักำรจัดสรรหุน้จะสำมำรถขำยหุน้ที่ไดร้บักำร
จดัสรรในตลำดหลกัทรพัยไ์ดท้นัทีที่ตลำดหลกัทรพัยอ์นญุำตใหหุ้น้ของบริษัทท ำกำรซือ้
ขำยไดใ้นตลำดหลกัแหง่ประเทศไทย และผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้ได้
ด  ำเนินกำรถอนหุน้ออกจำกบญัชีเลขที่ 600 ดงักลำ่วแลว้ 

6.   เงือ่นไขกำรปรับสิทธิ 

เพื่อรกัษำผลประโยชนต์อบแทนของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ใหด้อ้ยไปกว่ำเดิม บริษัทจะด ำเนินกำรปรบั
รำคำกำรใชส้ิทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใชส้ิทธิในกำรซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ ตลอดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
เมื่อเกิดเหตกุำรณใ์ดเหตกุำรณห์นึง่ดงัตอ่ไปนี ้

6.1 เมื่อบริษัทมีกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไวข้องหุน้ของบริษัท อนัเป็นผลมำจำกกำรรวมหุน้ที่ออกแลว้ของ
บรษัิทหรอืกำรแบง่แยกหุน้ท่ีออกแลว้ของบรษัิท โดยกำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใชส้ทิธิและอตัรำกำรใชส้ทิธิจะ
มีผลบงัคบัทนัทีนบัตัง้แตว่นัท่ีไดม้ีกำรจดทะเบียนเปลีย่นแปลงมลูค่ำที่ตรำไวข้องหุน้สำมญัของบริษัทกบักรม
พฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์ 
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(1) รำคำกำรใชส้ทิธิ จะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้
Price 1  = Price 0 x Par 1 

                   Par 0 

 
(2) อตัรำกำรใชส้ทิธิ จะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้

Ratio 1  = Ratio 0 x Par 0 
                    Par 1 

โดยที ่ Price 1 คือ รำคำกำรใชส้ทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 

 Price 0 คือ รำคำกำรใชส้ทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

 Ratio 1 คือ อตัรำกำรใชส้ทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 

 Ratio 0 คือ อตัรำกำรใชส้ทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

 Par 1 คือ มลูคำ่ที่ตรำไวข้องหุน้สำมญัหลงักำรเปลีย่นแปลง 

 Par 0  คือ มลูคำ่ที่ตรำไวข้องหุน้สำมญัก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

6.2 เมื่อบรษัิทเสนอขำยหุน้สำมญัออกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัสว่นกำรถือหุน้ (Rights Offering) และ/หรือ
ประชำชนทั่วไป และ/หรือบคุคลในวงจ ำกัด โดย “รำคำสทุธิต่อหุน้ของหุน้สำมญัที่ออกใหม่” ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 
90 ของ “รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบริษัท” ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใชส้ิทธิและอตัรำกำรใช้
สทิธิจะมีผลบงัคบัทนัทีนบัตัง้แตว่นัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สำมญัจะไมไ่ดร้บัสทิธิในกำรซือ้หุน้สำมญัที่ออกใหม ่(วนัแรก
ที่ตลำดหลกัทรพัยข์ึน้เครื่องหมำย XR) ส  ำหรบักรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Rights Offering) 
และ/หรือวันแรกของกำรเสนอขำยหุน้สำมัญที่ออกใหม่ใหแ้ก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจ ำกัด 
(แลว้แตก่รณี)  

ในกำรนี ้

"รำคำสทุธิตอ่หุน้ของหุน้สำมญัที่ออกใหม่"  ค ำนวณไดจ้ำกจ ำนวนเงินทัง้หมดที่บริษัทจะไดร้บัจำกกำรเสนอ
ขำยหุน้สำมญั หกัดว้ยค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรเสนอขำยหลกัทรพัยท์ี่ออกนัน้ (ถำ้มี) หำรดว้ยจ ำนวนหุน้
สำมญัที่ออกใหมท่ัง้หมด 

อนึ่ง ในกรณีที่มีกำรเสนอขำยหุน้สำมญัที่ออกใหม่พรอ้มกนัมำกกว่ำ 1 รำคำกำรเสนอขำย ภำยใตเ้ง่ือนไขที่
จะตอ้งซือ้หุน้ดงักลำ่วดว้ยกนั ใหน้ ำรำคำเสนอขำยทกุรำคำมำค ำนวณรำคำสทุธิต่อหุน้ของหุน้สำมญัที่ออก
ใหม ่แตใ่นกรณีที่กำรเสนอขำยดงักลำ่วไมอ่ยูภ่ำยในเง่ือนไขที่ตอ้งซือ้ดว้ยกนั ใหน้ ำเฉพำะรำคำเสนอขำยที่ต  ่ำ
กวำ่รอ้ยละ 90 ของ "รำคำตลำดตอ่หุน้ของหุน้สำมญัของบรษัิท" มำค ำนวณกำรเปลีย่นแปลงเทำ่นัน้ 

"รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมัญของบริษัท"  ไดก้ ำหนดไวเ้ท่ำกับมูลค่ำกำรซือ้ขำยหุน้สำมัญของบริษัท
ทัง้หมดหำรดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัของบริษัทที่มีกำรซือ้ขำยทัง้หมดในตลำดหลกัทรพัยใ์นระหว่ำงระยะเวลำ 
15 วนัท ำกำรติดตอ่กนัก่อนวนัที่ใชใ้นกำรค ำนวณ 
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“วนัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ” หมำยถึง วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สำมญัจะไม่ไดร้บัสิทธิในกำรซือ้หุน้สำมญัที่ออกใหม่ (วนั
แรกที่ตลำดหลักทรัพย์ขึน้เครื่องหมำย XR) ส  ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights 
Offering) และ/หรือวันแรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ส  ำหรบักรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่
ประชำชนทั่วไป และ/หรอืกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั แลว้แตก่รณี 

ในกรณีที่ไม่สำมำรถหำ “รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบริษัท” เนื่องจำกหุน้สำมญัไม่มีกำรซือ้ขำยใน
ช่วงเวลำดงักลำ่ว บริษัทจะด ำเนินกำรก ำหนดรำคำยุติธรรมของหุน้สำมญัของบริษัทเพื่อใชใ้นกำรค ำนวณ
แทน 

“รำคำยตุิธรรม” หมำยถึง รำคำที่ประเมินโดยที่ปรกึษำทำงกำรเงินท่ีส ำนกังำน ก.ล.ต. ใหค้วำมเห็นชอบ 

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

 MP x (A + B) 

(2) อตัรำกำรใชส้ทิธิ จะเปลีย่นแปลงตำมสตูรค ำนวณดงันี ้
Ratio 1 = Ratio 0 x [MP (A + B)] 

 (A x MP) + BX 

โดยที ่ Price 1 คือ รำคำกำรใชส้ทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
Price 0  คือ รำคำกำรใชส้ทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 1 คือ อตัรำกำรใชส้ทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 0 คือ อตัรำกำรใชส้ทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
MP คือ รำคำตลำดตอ่หุน้ของหุน้สำมญัของบรษัิท 

A คือ จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ได้เรียกช ำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วันก่อนวันปิดสมุด
ทะเบียนผูถื้อหุน้เพื่อสิทธิในกำรซือ้หุน้สำมญัที่ออกใหม่กรณีกำรเสนอขำยหุน้
สำมญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือวนัก่อนวนัแรกของกำรเสนอขำยหุน้สำมญัที่
ออกใหมก่รณีกำรเสนอหุน้สำมญัใหแ้ก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือกรณีเสนอขำย
หุน้สำมญัใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั แลว้แตก่รณี 

B คือ จ ำนวนหุน้สำมญัที่ออกใหมเ่พื่อเสนอขำยตอ่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรอืเสนอขำย
ตอ่ประชำชนทั่วไป และ/หรอืเสนอขำยใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั แลว้แตก่รณี 

BX คือ จ ำนวนเงินที่จะได้รับทั้งสิน้ หลังหักค่ำใช้จ่ำยที่ เ กิดขึ ้นจำกกำรออก
หลกัทรพัยน์ัน้ (ถำ้มี) ทัง้จำกกำรเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือเสนอขำย
ประชำชนทั่วไป และ/หรอืเสนอขำยใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั 
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6.3 เมื่อบรษัิทเสนอขำยหลกัทรพัยอ์อกใหมใ่ด ๆ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือเสนอขำยประชำชนทั่วไป และ/หรือ
บคุคลในวงจ ำกดัโดยที่หลกัทรพัยน์ัน้มีสิทธิที่จะแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็นหุน้สำมญัได ้หรือใหส้ิทธิในกำรซือ้
หุน้สำมญั (“หลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภำพ”) เช่น หุน้กูแ้ปลงสภำพ หรือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะ
ซือ้หุน้สำมญั โดยที่ “รำคำสทุธิตอ่หุน้ของหุน้สำมญัที่จะออกใหม่เพื่อรองรบัสิทธิ” ดงักลำ่วต ่ำกว่ำรอ้ยละ 90 
ของ “รำคำตลำดตอ่หุน้ของหุน้สำมญัของบรษัิท” 

กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใชส้ิทธิ และอตัรำกำรใชส้ิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สำมญัจะ
ไมไ่ดร้บัสทิธิในกำรซือ้หลกัทรพัยอ์อกใหมใ่ด ๆ ที่มีสทิธิแปลงสภำพ / เปลีย่นเป็นหุน้สำมญั หรอืใหส้ทิธิในกำร
ซือ้หุน้สำมญั (วนัแรกที่ตลำดหลกัทรพัยข์ึน้เครื่องหมำย XR) ส  ำหรบักรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหก้ับผูถื้อหุน้
เดิม (Rights Offering) และ/หรอื วนัแรกของกำรเสนอขำยหลกัทรพัยอ์อกใหมใ่ด ๆ ที่มีสทิธิที่จะแปลงสภำพ / 
เปลีย่นเป็นหุน้สำมญัไดห้รอืใหส้ทิธิในกำรซือ้หุน้สำมญั กรณีเสนอขำยใหก้บัประชำชนทั่วไป และ/หรอื กรณีที่
เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั (แลว้แตก่รณี) 

“รำคำสทุธิตอ่หุน้ของหุน้สำมญัที่ออกใหมเ่พื่อรองรบัสทิธิ” ค ำนวณไดจ้ำกจ ำนวนเงินท่ีบรษัิทจะไดร้บัจำกกำร
ขำยหลกัทรพัยท์ี่ใหส้ิทธิที่จะแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็นหุน้สำมญั หรือใหส้ิทธิในกำรซือ้หุน้สำมญั หกัดว้ย
คำ่ใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรออกหลกัทรัพยน์ัน้ (ถำ้มี) รวมกบัเงินที่จะไดร้บัจำกกำรแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็น
หุน้สำมญั หรอืใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญันัน้ หำรดว้ยจ ำนวนหุน้ทัง้สิน้ท่ีตอ้งออกใหมเ่พื่อรองรบักำรใชส้ทิธินัน้ 

อนึง่ ในกรณีที่มีกำรเสนอขำยหุน้สำมญัที่ออกใหม่พรอ้มกนัมำกกว่ำ 1 รำคำกำรเสนอขำย ภำยใต้เง่ือนไขที่
จะตอ้งซือ้หุน้ดงักลำ่วดว้ยกนั ใหน้ ำรำคำเสนอขำยทกุรำคำมำค ำนวณรำคำสทุธิต่อหุน้ของหุน้สำมญัที่ออก
ใหม ่แตใ่นกรณีที่กำรเสนอขำยดงักลำ่วไมอ่ยูภ่ำยในเง่ือนไขที่ตอ้งซือ้ดว้ยกนั ใหน้ ำเฉพำะรำคำเสนอขำยที่ต  ่ำ
กวำ่รอ้ยละ 90 ของ "รำคำตลำดตอ่หุน้ของหุน้สำมญัของบรษัิท" มำค ำนวณกำรเปลีย่นแปลงเทำ่นัน้  

"รำคำตลำดตอ่หุน้ของหุน้สำมญัของบรษัิท" มีควำมหมำยเช่นเดียวกบัรำยละเอียดในขอ้ 6.2 ขำ้งตน้ 

“วนัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ” หมำยถึง วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สำมญัจะไม่ไดร้บัสิทธิในกำรซือ้หลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ใดๆ 
ที่ใหส้ทิธิแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็นหุน้สำมญั หรอืใหส้ทิธิในกำรซือ้หุน้สำมญั ส ำหรบักรณีที่เป็นกำรเสนอขำย
หลกัทรพัยด์งักลำ่วใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Rights Offering) และ/หรือ วนัแรกของกำรเสนอขำยหลกัทรพัยท์ี่ออก
ใหม่ใด ๆ ที่ใหส้ิทธิแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็นหุน้สำมญัได ้หรือใหส้ิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมญัส ำหรบักรณีที่เป็น
กำรเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทั่วไป และ/หรอืกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั แลว้แตก่รณี 

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

 [MP x (A + B)] 

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

 โดยที่  Price 1 คือ รำคำกำรใชส้ทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง  
Price 0 คือ รำคำกำรใชส้ทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 1 คือ อตัรำกำรใชส้ทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 0 คือ   อตัรำกำรใชส้ทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
MP คือ   รำคำตลำดตอ่หุน้ของหุน้สำมญัของบรษัิท 
A คือ จ ำนวนหุน้สำมญัที่ไดเ้รยีกช ำระเต็มมลูคำ่แลว้ ณ วนัก่อนปิดสมดุทะเบียนผู้

ถือหุ้นเพื่อสิทธิในกำรซื ้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภำพ / 
เปลี่ยนเป็นหุน้สำมญัได ้หรือใหส้ิทธิในกำรซือ้หุน้สำมญั กรณีเสนอขำยใหแ้ก่ผู้
ถือหุน้เดิม และ/หรือวนัก่อนวนัแรกของกำรเสนอขำยหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ที่มี
สทิธิที่จะแปลงสภำพ / เปลีย่นเป็นหุน้สำมญัได ้หรือใหส้ิทธิในกำรซือ้หุน้สำมญั 
กรณีเสนอขำยต่อประชำชนทั่วไป และ/หรือกรณีเสนอขำยให้แก่บุคคลใน
วงจ ำกดั แลว้แตก่รณี 

B คือ จ ำนวนหุน้สำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรบักำรใชส้ิทธิของหลกัทรพัยใ์ดๆ ที่มี
สทิธิที่จะแปลงสภำพ / เปลีย่นเป็นหุน้สำมญัได ้หรือใหส้ิทธิในกำรซือ้หุน้สำมญั
ตำมที่เสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ เสนอขำยต่อประชำชนทั่วไป และ/
หรอื เสนอขำยใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั 

BX คือ จ ำนวนเงินที่จะได้รับทั้งสิน้ หลังหักค่ำใช้จ่ำยที่ เ กิดขึ ้นจำกกำรออก
หลกัทรพัยใ์ด ๆ ที่ใหส้ทิธิที่จะแปลงสภำพ / เปลีย่นเป็นหุน้สำมญัได ้หรือใหส้ิทธิ
ในกำรซือ้หุน้สำมญั ส ำหรบักำรเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ เสนอขำย
ประชำชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกัด รวมกับเงินที่จะ
ไดร้บัจำกกำรใชส้ิทธิแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็นหุน้สำมญัได ้หรือใหส้ิทธิในกำร
ซือ้หุน้สำมญั 

6.4 เมื่อบริษัทจ่ำยเงินปันผลทัง้หมดหรือบำงส่วนเป็นหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งกำร
เปลี่ยนแปลงรำคำกำรใชส้ิทธิ และอตัรำกำรใชส้ิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สำมญัจะไม่มี
สทิธิรบัหุน้ปันผล (วนัแรกที่ตลำดหลกัทรพัยข์ึน้เครือ่งหมำย XD) 

(1)  รำคำกำรใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้

Price 1 = Price 0 x A 
 (A + B) 

(3) อตัรำกำรใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้
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Ratio 1 = Ratio 0 x (A + B) 
 A 

โดยที่  Price 1 คือ รำคำกำรใชส้ทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง  
Price 0 คือ รำคำกำรใชส้ทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 1 คือ   อตัรำกำรใชส้ทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 0 คือ   อตัรำกำรใชส้ทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

A คือ จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ได้เรียกช ำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุด
ทะเบียนผูถื้อหุน้ เพื่อสทิธิในกำรรบัหุน้ปันผล 

B คือ จ ำนวนหุน้สำมญัที่ออกใหมใ่นรูปแบบของหุน้สำมญัปันผล 

6.5  เมื่อบรษัิทมีกำรจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินเกินกวำ่อตัรำรอ้ยละ 80 ของก ำไรสทุธิตำมงบกำรเงินรวมบรษัิท (ที่ไดม้ี
กำรตรวจสอบแลว้) หลงัจำกหกัขำดทนุสะสม ส ำรองตำมกฎหมำย สว่นของผูถื้อหุน้สว่นนอ้ยและภำษีเงินได้
จำกผลกำรด ำเนินงำนในรอบระยะเวลำบญัชีใด ๆ ในระหว่ำงอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ กำรเปลี่ยนแปลง
รำคำกำรใชส้ทิธิและอตัรำกำรใชส้ทิธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แตว่นัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สำมญัจะไมม่ีสทิธิรบัเงินปันผล 
(วนัแรกที่ตลำดหลกัทรพัยข์ึน้เครือ่งหมำย XD)  

อตัรำรอ้ยละของเงินปันผลที่จ่ำยใหก้บัผูถื้อหุน้ ค ำนวณโดยน ำเงินปันผลที่จ่ำยออกจรงิจำกผลกำรด ำเนินงำน
ในแตล่ะรอบระยะบญัชี หำรดว้ยก ำไรสทุธิตำมงบกำรเงินรวมของบริษัท (ที่ไดม้ีกำรตรวจสอบแลว้) หลงัจำก
หกัขำดทนุสะสม ส ำรองตำมกฎหมำย ส่วนของผูถื้อหุน้สว่นนอ้ยและภำษีเงินได ้ของผลกำรด ำเนินงำนของ
รอบระยะเวลำบญัชีปีเดียวกนั โดยที่เงินปันผลที่จ่ำยออกจรงิดงักลำ่วใหร้วมถึงเงินปันผลที่จ่ำยระหวำ่งกำลใน
แตล่ะรอบบญัชีดงักลำ่วดว้ย  

"รำคำตลำดตอ่หุน้ของหุน้สำมญัของบรษัิท" มีควำมหมำยเช่นเดียวกบัรำยละเอียดในขอ้ 6.2 ขำ้งตน้ 

“วันที่ใช้ในกำรค ำนวณ” หมำยถึง วันแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สำมัญจะไม่ไดร้บัสิทธิในเงินปันผล (วันแรกที่ตลำด
หลกัทรพัยข์ึน้เครือ่งหมำย XD)  

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

 MP 

(2) อตัรำกำรใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้
Ratio 1 = Ratio 0 x MP 

 [MP - (D - R)] 

โดยที่  Price 1 คือ รำคำกำรใชส้ทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง  
 Price 0 คือ   รำคำกำรใชส้ทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
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 Ratio 1 คือ   อตัรำกำรใชส้ทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
 Ratio 0 คือ   อตัรำกำรใชส้ทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
 MP คือ   รำคำตลำดตอ่หุน้ของหุน้สำมญัของบรษัิท 
 D คือ   เงินปันผลตอ่หุน้ท่ีจ่ำยจรงิแก่ผูถื้อหุน้ 
 R คือ  เงินปันผลต่อหุน้ที่จ่ำยในอตัรำรอ้ยละ 80 ของก ำไรสทุธิตำมงบกำรเงิน

รวมบริษัท (ที่ไดม้ีกำรตรวจสอบแลว้) หลงัจำกหกัขำดทนุสะสมและส ำรอง
ตำมกฎหมำย หำรดว้ยจ ำนวนหุน้ทัง้หมดที่มีสทิธิไดร้บัเงินปันผล 

6.6 ในกรณีที่มีเหตกุำรณอ์ื่นอนัท ำใหผ้ลตอบแทนใด ๆ ที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ เสยีสิทธิและประโยชนอ์นัพึงได ้ 
ซึง่เป็นเหตกุำรณท์ี่ไมไ่ดก้ ำหนดอยูใ่นขอ้ 6.1 ถึงขอ้ 6.5 ดงักลำ่วขำ้งตน้ ใหเ้ป็นดลุยพินิจของบรษัิทวำ่จะมีกำร
พิจำรณำเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใชส้ิทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใชส้ิทธิ (และ/หรือปรบัจ ำนวนหน่วยใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ แทนอตัรำกำรใชส้ิทธิ) ใหม่อย่ำงเป็นธรรม โดยไม่ท ำใหส้ิทธิของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิดอ้ยไป
กว่ำเดิม โดยใหถื้อว่ำผลกำรพิจำรณำนัน้เป็นที่สดุ และใหบ้ริษัทแจง้ใหส้  ำนกังำน ก.ล.ต. ตลำดหลกัทรพัย ์
และนำยทะเบียนของใบส ำคัญแสดงสิทธิทรำบถึงรำยละเอียดดังกล่ำวทันทีที่มีเหตุให้ต้องด ำเนินกำร
เปลีย่นแปลงสทิธิดงักลำ่ว หรอืก่อนวนัท่ีรำคำใขส้ทิธิใหม่และอตัรำกำรใชส้ทิธิ มีผลบงัคบัใช ้

6.7 กำรค ำนวณกำรเปลี่ยนรำคำกำรใชส้ิทธิและอตัรำกำรใชส้ิทธิตำมขอ้ 6.1 ถึงขอ้ 6.6 เป็นอิสระต่อกนั และจะ
ค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลงตำมล ำดบัเหตุกำรณก์่อนหลงั ในกรณีที่มีเหตุกำรณต์่ำง ๆ จะเกิดขึน้พรอ้มกนัให้
ค ำนวณกำรเปลีย่นแปลงเรยีงล ำดบัดงันี ้คือ ขอ้ 6.1 ขอ้ 6.5 ขอ้ 6.4 ขอ้ 6.2 ขอ้ 6.3 และขอ้ 6.6 โดยในแต่ละ
ล ำดบัครัง้ที่มีกำรค ำนวณกำรเปลีย่นแปลงใหค้งสภำพของรำคำกำรใชส้ิทธิและอตัรำกำรใชส้ิทธิเป็นทศนิยม 
5 ต ำแหนง่ 

6.8 กำรค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และอัตรำกำรใช้สิทธิตำมขอ้ 6.1 ถึงขอ้ 6.6 จะไม่มีกำร
เปลี่ยนแปลงซึ่งท ำใหร้ำคำกำรใชส้ิทธิใหม่สงูขึน้ และ/หรือ อตัรำกำรใชส้ิทธิลดลง เวน้แต่กรณีกำรรวมหุน้ 
ส  ำหรบักำรค ำนวณจ ำนวนเงินจำกกำรใชส้ิทธิ จะค ำนวณจำกรำคำกำรใชส้ิทธิใหม่หลงักำรเปลี่ยนแปลง 
(ทศนิยม 5 ต ำแหน่ง) คณูกบัจ ำนวนหุน้สำมญั (จ ำนวนหุน้สำมญัค ำนวณไดจ้ำก อตัรำกำรใชส้ิทธิใหม่ คูณ
กบัจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธิที่แสดงควำมจ ำนงกำรใชส้ิทธิ เมื่อค ำนวณไดจ้ ำนวนหุน้ออกมำเป็นเศษหุน้ให้
ตดัเศษของหุน้นัน้ทิง้) ในกรณีจ ำนวนเงินท่ีค ำนวณไดจ้ำกกำรใชส้ทิธิมีเศษของบำทใหต้ดัเศษของบำททิง้ 

ทัง้นี ้ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใชส้ิทธิจนเป็นผลท ำใหร้ำคำกำรใชส้ิทธิใหม่ที่ค  ำนวณตำมสตูรมี
รำคำต ่ำกวำ่มลูคำ่ที่ตรำไวข้องหุน้สำมญั (Par Value) ของบรษัิทนัน้ บรษัิทขอสงวนสทิธิที่จะปรบัรำคำกำรใช้
สทิธิใหมเ่พียงเทำ่กบัมลูคำ่ที่ตรำไวข้องหุน้สำมญัเทำ่นัน้ ส  ำหรบัอตัรำกำรใชส้ทิธิใหม่ใหใ้ชอ้ตัรำกำรใชส้ิทธิที่
ค  ำนวณไดต้ำมขอ้ 6.1 ถึงขอ้ 6.6 เช่นเดิม 

6.9 บรษัิทอำจท ำกำรปรบัรำคำกำรใชส้ทิธิควบคูก่บักำรออกใบส ำคญัแสดงสทิธิใหมท่ดแทนกำรปรบัอตัรำกำรใช้
สิทธิก็ได ้ทัง้นี ้หำกบริษัทตอ้งออกหุน้รองรบัเพิ่มเติม บริษัทตอ้งยื่นมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ที่อนุมตัิใหอ้อกหุน้
รองรบักำรปรบัสทิธินัน้อยำ่งเพียงพอตอ่ส ำนกังำน ก.ล.ต. ก่อนกำรปรบัสิทธิ จึงจะถือว่ำบริษัทไดร้บัอนญุำต
ใหเ้สนอขำยหุน้รองรบั 
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6.10 กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใชส้ิทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใช้สิทธิตำมขอ้ 6.1 ถึงขอ้ 6.6 และ/หรือ กำรออก
ใบส ำคญัแสดงสิทธิใหม่ทดแทนกำรปรบัอตัรำกำรใชส้ิทธิตำมขอ้ 6.9 บริษัทจะด ำเนินกำรแจง้รำยละเอียด
เก่ียวกบักำรปรบัอตัรำและรำคำกำรใชส้ิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิทนัทีหรือก่อนวนัที่อตัรำหรือรำคำใชส้ิทธิ
แปลงสภำพมีผลบงัคบัผำ่นระบบเผยแพรข่อ้มลูผำ่นสือ่อิเล็กทรอนิกสข์องตลำดหลกัทรพัยฯ์ หรือระบบอื่นใด
ตำมที่ตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด และแจ้งต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. ภำยใน 15 วันนบัแต่วนัที่กำรปรบัสิทธิมีผล
บงัคบัใช ้ และจดัส่งขอ้ก ำหนดสิทธิที่แกไ้ขเพิ่มเติมใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยใน 15 วนันบัแต่วนัที่
ไดร้บักำรรอ้งขอเป็นหนงัสอืจำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิและจะจดัใหม้ีกำรเก็บรกัษำส ำเนำขอ้ก ำหนดสิทธิที่
แกไ้ขเพิ่มเติม ณ ส ำนกังำนใหญ่ของบรษัิท และ/หรือ ส ำนกังำนใหญ่ของตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้
สทิธิ (ถำ้มี) เพื่อใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ สำมำรถขอตรวจสอบส ำเนำขอ้ก ำหนดสิทธิที่แกไ้ขเพิ่มเติมไดใ้น
วนัและเวลำท ำกำรของสถำนที่ดงักลำ่ว  

7.   ค่ำเสียหำยกรณีที่บริษัทไม่สำมำรถจัดให้มีหุ้นรองรับกำรใช้สิทธิ 

บรษัิทจะชดใชค้ำ่เสยีหำยใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ ตำมรำยละเอียดดงันี  ้

7.1 บริษัทจะชดใชค้่ำเสียหำยใหเ้ฉพำะผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ที่มำแจง้ควำม
จ ำนงที่จะใชส้ทิธิในวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิแตล่ะครัง้ และบรษัิทไมส่ำมำรถจดัใหม้ีหุน้สำมญัเพื่อรองรบักำรใช้
สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิไดอ้ยำ่งครบถว้น โดยค่ำเสียหำยที่บริษัทจะชดใชใ้หแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ดงักลำ่ว สำมำรถค ำนวณไดต้ำมที่ก ำหนดในขอ้ 7.3 ยกเวน้กรณีที่บริษัทไม่สำมำรถออกหุน้สำมญัใหแ้ก่ผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิไดเ้นื่องจำกขอ้จ ำกดัเรือ่งสดัสว่นกำรถือหุน้ของคนที่มิไดม้ีสญัชำติไทยตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 
12 ขำ้งลำ่งนี ้ในกรณีนีบ้รษัิทไมม่ีหนำ้ที่ตอ้งชดใชค้ำ่เสยีหำยใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

7.2 กำรชดใชค้่ำเสียหำยตำมขอ้ 7.1 บริษัทจะช ำระใหเ้ป็นเช็คระบุช่ือขีดคร่อมสั่งจ่ำยเฉพำะ และจะจดัสง่ทำง
ไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบัภำยใน 14 วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิในแต่ละครัง้ที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิมำแจง้ควำมจ ำนงที่จะใชส้ิทธิ ในกรณีที่บริษัทไม่สำมำรถคืนเงินค่ำเสียหำยใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิไดภ้ำยในระยะเวลำดงักล่ำว ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะไดร้บัดอกเบีย้ในอตัรำรอ้ยละ 7.5 ต่อปี โดย
ค ำนวณนบัแตว่นัท่ีพน้ก ำหนด 14 วนัดงักลำ่วจนถึงวนัท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ ไดร้บัคืนเงินคำ่เสยีหำย 

อยำ่งไรก็ดี ไม่ว่ำในกรณีใดๆ หำกบริษัทไดท้ ำกำรสง่เช็ค ดร๊ำฟท ์ตั๋วแลกเงินธนำคำร หรือค ำสั่งจ่ำยเงินของ
ธนำคำร ซึ่งขีดคร่อมสั่งจ่ำยเฉพำะช่ือผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุใน
หนงัสอืแสดงควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิโดยถกูตอ้งแลว้ ใหถื้อว่ำผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดร้บัเงินค่ำเสียหำย
คืนแลว้โดยชอบและไมม่ีสทิธิเรยีกรอ้งดอกเบีย้ และ/หรอืคำ่เสยีหำยใดๆ อีกตอ่ไป 

7.3 กำรค ำนวณคำ่เสยีหำยที่บรษัิทจะชดใชใ้หแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ ตำมขอ้ 7.1 มีสตูรกำรค ำนวณดงันี ้

ค่ำเสียหำยต่อใบส ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย เท่ำกับ   B x [MP – EP] 

โดยที่  B คือ จ ำนวนหุน้สำมญัที่ไม่สำมำรถจัดใหม้ี และ/หรือ เพิ่มขึน้ได ้ตำมอัตรำกำรใช้สิทธิที่
เปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้ตอ่ 1 หนว่ย 
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 MP  คือ  รำคำปิดของหุ้นสำมัญของบริษัทในวันก ำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ซึ่งผู้ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิมำแสดงควำมจ ำนงกำรใชส้ทิธิ 

 EP  คือ รำคำกำรใชส้ิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ หรือรำคำกำรใชส้ิทธิที่มีกำรปรบัรำคำตำม
เง่ือนไขกำรปรบัสทิธิ (หำกมี) 

 

7.4 หำกบรษัิทไดท้ ำกำรชดใชค้ำ่เสยีหำยตำมขอ้ 7 นีแ้ลว้ ใหถื้อเป็นสิน้สดุ 

 

8.   สิทธิและสภำพของหุ้นรองรับ 

หุน้สำมญัออกใหม่ตำมกำรใชส้ิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและสภำพเท่ำเทียมกับหุน้สำมญัของ
บรษัิทท่ีออกไปก่อนหนำ้นีท้กุประกำร ซึง่รวมทัง้สิทธิในกำรรบัเงินปันผลหรือผลประโยชนอ์ื่นใดที่บริษัทใหแ้ก่  
ผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้นบัแต่วนัที่กระทรวงพำณิชยร์บัจดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแลว้ และนำยทะเบียนผูถื้อหุน้ของ
บริษัทไดจ้ดแจ้งช่ือผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นผูถื้อหุน้ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษัท หำกบริษัทได้
ประกำศวนัก ำหนดใหส้ิทธิในเงินปันผลหรือผลประโยชนอ์ื่นใดแก่ผูถื้อหุน้ก่อนวนัที่กระทรวงพำณิชยร์ับจด
ทะเบียนเพิ่มทนุช ำระแลว้ และก่อนวนัที่นำยทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษัทไดจ้ดแจง้ช่ือของผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สทิธิเป็นผูถื้อหุน้ในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ของบรษัิท ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักลำ่วจะไม่มีสิทธิไดร้บัเงินปัน
ผลหรือผลประโยชนอ์ื่นนัน้  และในกรณีที่มีหุน้สำมัญรองรบักำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ
ภำยหลงักำรใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัครัง้สดุทำ้ย บรษัิทจะด ำเนินกำรลดทนุจดทะเบียนของบรษัิทตอ่ไป 

9.  ข้อจ ำกัดกำรโอนหุ้น 

 หุน้ของบรษัิทโอนไดโ้ดยไมม่ีขอ้จ ำกดั เวน้แตก่ำรโอนหุน้นัน้จะเป็นเหตใุหผู้ท้ี่ไม่มีสญัชำติไทยถือหุน้ในบริษัท
เกินกวำ่รอ้ยละ 49 ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหนำ่ยไดท้ัง้หมด 

10. สถำนภำพของผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสิทธิที่อยูร่ะหว่ำงกำรแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ 

 สถำนะของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่ำงวนัที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิได้
แจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิโดยถูกตอ้งสมบูรณ์แลว้นัน้  จนถึงวันก่อนวันที่กระทรวงพำณิชยจ์ะรบัจด
ทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแลว้อันเนื่องมำจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ จะมีสถำนภำพและสิทธิ
เช่นเดียวกบัในส ำคญัแสดงสทิธิที่ยงัไมไ่ดแ้จง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ และสถำนภำพดงักลำ่วนีจ้ะสิน้สดุลง
ในวนัที่กระทรวงพำณิชยไ์ดร้บัจดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแลว้อนัเนื่องมำจำกกำรใชส้ิทธิตำมใบส ำคญัแสดง
สทิธิดงักลำ่วแลว้ 

 ในกรณีที่บรษัิทมีกำรปรบัรำคำกำรใชส้ทิธิ และ/หรอื อตัรำกำรใชส้ทิธิในช่วงที่บรษัิทยงัไมไ่ดน้ ำหุน้สำมญัเพิ่ม
ทนุท่ีเกิดขึน้จำกกำรใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิเขำ้จดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชย ์ผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สทิธิที่ไดท้  ำกำรใชส้ทิธิแลว้จะไดร้บักำรปรบัสทิธิยอ้นหลงั โดยบริษัทจะด ำเนินกำรออกหุน้สำมญัเพิ่มทนุใหม่
เพิ่มเติมใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิโดยเร็วที่สดุตำมจ ำนวนที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิมีสิทธิจะไดร้บัหำก
รำคำกำรใชส้ทิธิ และ/หรอื อตัรำกำรใชส้ทิธิ (แลว้แตก่รณี) ท่ีไดป้รบัใหม่นัน้มีผลบงัคบัใช ้อย่ำงไรก็ตำม ผูถื้อ
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ใบส ำคญัแสดงสทิธิอำจไดร้บัหุน้สำมญัสว่นเพิ่มชำ้กวำ่หุน้สำมญัที่ไดร้บัก่อนหนำ้นีแ้ลว้ ทัง้นีไ้มเ่กิน 45 วนันบั
จำกวนัท่ีมีกำรปรบัสทิธิ 

11. ตลำดรองของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขำย 

 บริษัทจะน ำใบส ำคญัแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยภ์ำยใน 30 วนั
นบัแตว่นัออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

 

12. ข้อจ ำกัดกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ และข้อจ ำกัดกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

 บรษัิทไมม่ีขอ้จ ำกดัในกำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิ เวน้แตเ่ป็นกรณีกำรใชส้ทิธิครัง้สดุทำ้ย ซึง่บรษัิทจะปิดสมดุ
ทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิ  (JMART-W5) 21 วนั ก่อนวนัใชส้ทิธิครัง้สดุทำ้ย และตลำดหลกัทรพัยจ์ะท ำกำร
ขึน้เครือ่งหมำยหำ้มกำรซือ้ขำยชั่วครำว (SP) เพื่อหำ้มกำรซือ้ขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ ลว่งหนำ้ 2 วนัท ำกำร
ก่อนวันปิดสมุดทะเบียน หรือเป็นกรณีปิดสมุดทะเบียนเพื่อก ำหนดสิทธิของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
(JMART-W5) ที่จะเขำ้รว่มประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ  โดยบรษัิทจะปิดสมดุทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิ
เป็นระยะเวลำไม่เกิน 21 วนัก่อนกำรประชุม อย่ำงไรก็ตำม บริษัทมีขอ้จ ำกดักำรใชส้ิทธิตำมใบส ำคญัแสดง
สิทธิ และมีขอ้จ ำกดัอนัสืบเนื่องมำจำกขอ้บงัคบัของบริษัทว่ำดว้ยเรื่องอตัรำสว่นกำรถือหุน้ของคนต่ำงดำ้ว 
โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

(ก) บรษัิทจะไมอ่อกหุน้สำมญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เป็นคนต่ำงดำ้ว ซึ่งไดด้  ำเนินกำร
ใชส้ิทธิตำมเง่ือนไขกำรแจง้ควำมจ ำนงกำรใชส้ิทธิตำมขอ้ 5.4 หำกกำรใชส้ิทธิดงักลำ่วจะท ำให้
สดัสว่นกำรถือหุน้ของคนต่ำงดำ้วมีจ ำนวนเกินกว่ำรอ้ยละ 49 ของจ ำนวนหุน้ที่จ  ำหน่ำยไดท้ัง้หมด 
ตำมที่ระบใุนขอ้บงัคบัของบรษัิท หรอืตำมสดัสว่นอื่นที่อำจมีกำรแกไ้ขขอ้บงัคบัในอนำคต 

(ข) หำกขอ้จ ำกดัตำมขอ้ (ก) ขำ้งตน้มีผลท ำใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิที่เป็นคนตำ่งดำ้วที่ไดด้  ำเนินกำร
ใชส้ิทธิตำมเง่ือนไขกำรแจง้ควำมจ ำนงกำรใชส้ิทธิตำมข้อ 5.4 และตำมหลกักำร “มำก่อนไดก้่อน” 
(First-Come First-Served) ไมส่ำมำรถใชส้ทิธิไดต้ำมจ ำนวนที่ระบใุนใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชส้ทิธิ
ซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุไมว่ำ่ทัง้หมดหรอืบำงสว่น บรษัิท และ/หรอื ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้
สทิธิ (ถำ้มี) ขอสงวนสทิธิในกำรสง่เงินที่เหลือในสว่นที่ไม่สำมำรถใชส้ิทธิไดค้ืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสทิธิที่เป็นคนต่ำงดำ้วดงักลำ่ว ภำยใน 14 วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิ ทัง้นี ้ตำมวิธีกำร
และเง่ือนไขที่ก ำหนดโดยบรษัิท และ/หรอื ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ (ถำ้มี) โดยบรษัิท
จะไมร่บัผิดชอบตอ่ดอกเบีย้ และ/หรอื คำ่เสยีหำยอื่นใดไมว่ำ่ในกรณีใดๆ 

(ค) ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เป็นคนต่ำงดำ้วจะไม่ไดร้บักำรชดเชยหรือชดใชไ้ม่ว่ำในรูปแบบใดจำก
บริษัทและ/หรือตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ (ถำ้มี) ในกรณีที่ไม่สำมำรถใชส้ิทธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสทิธิไดโ้ดยมีสำเหตมุำจำกขอ้จ ำกดัเรือ่งอตัรำสว่นกำรถือหุน้ของคนตำ่งดำ้วตำมขอ้ 
(ก) ขำ้งตน้  
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13. กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธิ 

13.1 กำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิในเรื่องที่เป็นประโยชนต์่อผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิอย่ำงชัดแจง้ หรือ
เรื่องที่ตอ้งด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยหรือหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดในกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัย ์หรือกฎหมำยอื่นที่เก่ียวขอ้ง กฎ ระเบียบ หรือขอ้บงัคบั หรือค ำสั่งที่มีผลบงัคบัทั่วไปหรือ
ประกำศ หรอืขอ้บงัคบัของส ำนกังำน ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือกรณีกำรปรบัสิทธิตำมขอ้ 6 หรือเรื่องที่ไม่ท ำให้
สิทธิประโยชนข์องผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิดอ้ยลง หรือเรื่องกำรแกไ้ขขอ้ผิดพลำดที่เห็นไดโ้ดยชัดแจง้ ให้
บรษัิทกระท ำไดโ้ดยไมต่อ้งไดร้บัควำมยินยอมจำกที่ประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิก่อน  

13.2 กำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธินอกจำกกรณีตำมขอ้ 13.1 ตอ้งไดร้บัควำมยินยอมจำกบริษัทและที่
ประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิตำมวิธีกำรท่ีระบไุวใ้นขอ้ 14.6  

13.3 กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิไม่ว่ำกรณีใด ๆ ตอ้งไม่ขัดหรือแยง้กับขอ้ก ำหนดตำมประกำศ ทจ. 
34/2551 หรือประกำศอื่นใดที่ใชบ้งัคบักับกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของ
บรษัิท และเป็นไปตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ตลอดจนกฎหมำยอื่นที่เก่ียวขอ้ง เวน้
แตจ่ะไดร้บักำรผอ่นผนั  

13.4 บริษัท และ/หรือ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่สำมำรถเสนอใหแ้กไ้ขขอ้ก ำหนดสิทธิในเรื่องกำรขยำยอำยขุอง
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ อตัรำกำรใชส้ทิธิ และรำคำกำรใชส้ทิธิ เวน้แตเ่ป็นกรณีกำรปรบัสทิธิตำมขอ้ 6  

13.5 บรษัิทจะด ำเนินกำรแจง้ตอ่ตลำดหลกัทรพัย ์ส ำนกังำน ก.ล.ต. และนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิ ใหท้รำบ
ถึงรำยละเอียดกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธิตำมที่กล่ำวในข้อ 13.1 หรือ 13.2 และจะจัดส่ง
ขอ้ก ำหนดสิทธิที่มีกำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวต่อตลำดหลกัทรพัย ์ส  ำนกังำน ก.ล.ต. และนำยทะเบียน
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ ภำยใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีกำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิมีผลบงัคบั และบริษัทจะ
ด ำเนินกำรแจง้ต่อผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทกุรำยใหท้รำบถึงรำยละเอียดกำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้ก ำหนด
สทิธิตำมที่กลำ่วในขอ้ 13.1 หรอื 13.2 ผำ่นทำงสือ่อิเลก็ทรอนิกสข์องตลำดหลกัทรพัยท์นัทีหรอืก่อน 9 โมงเชำ้
ของวนัทีส่ทิธิมีผลบงัคบัใช ้และจะจดัสง่ขอ้ก ำหนดสทิธิที่มีกำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงดงักลำ่วใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิภำยใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับกำรรอ้งขอเป็นหนังสือจำกผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ โดยผู้ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิตอ้งรบัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยตำมสมควรตำมที่บริษัทก ำหนด ทัง้นี ้บริษัทจะจดัใหม้ีกำรเก็บ
รกัษำส ำเนำขอ้ก ำหนดสทิธิที่แกไ้ขเปลีย่นแปลง ณ ส ำนกังำนใหญ่ของบรษัิท และส ำนกังำนใหญ่ของตวัแทน
รบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ (ถำ้มี) เพื่อใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิสำมำรถขอตรวจสอบส ำเนำขอ้ก ำหนด
สทิธิที่แกไ้ขเปลีย่นแปลงไดใ้นวนัและเวลำท ำกำรของสถำนที่ดงักลำ่ว 

14. กำรประชุมผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

 กำรเรยีกและ/หรอืกำรประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ ใหเ้ป็นไปตำมวิธีกำรดงัตอ่ไปนี ้



ขอ้ก ำหนดวำ่ดว้ยสทิธิและหนำ้ทีข่องผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสทิธิและผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมญัของ บรษิัท เจ มำรท์ จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที ่5 

- 33 - 

14.1 บรษัิทมีสทิธิเรยีกกำรประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิไดไ้มว่ำ่ในเวลำใดๆ ตำมที่เห็นสมควร แตบ่รษัิทตอ้งจดัให้
มีกำรประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเพื่อขอมติในกำรด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งโดยเร็วภำยใน 30 วนันบั
แตว่นัเกิดเหตกุำรณด์งัตอ่ไปนี ้

(ก) เมื่อมีเหตุกำรณส์ ำคญัที่อำจกระทบต่อสิทธิของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิอย่ำงเป็นนยัส ำคญั  หรือ
กระทบตอ่ควำมสำมำรถของบรษัิทในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมขอ้ก ำหนดสทิธิ หรอื 

(ข) เมื่อบริษัทหรือผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิรวมกนัไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 25 ของ
จ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิไดม้ีกำรใชส้ิทธิ ประสงคจ์ะเสนอขอแกไ้ขเปลี่ยนแปลง
ขอ้ก ำหนดสิทธิตำมขอ้ 13  ทัง้นี ้บริษัท และ/หรือผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่มีสิทธิที่จะเสนอขอ
แกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิในเรื่องอตัรำกำรใชส้ิทธิ รำคำกำรใชส้ิทธิ และอำยขุองใบส ำคญั
แสดงสทิธิ 

ในกรณีที่บรษัิทไมด่  ำเนินกำรเรยีกประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด  ผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสทิธิที่ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิรวมกนัไมน่อ้ยกวำ่รอ้ยละ 25 ของจ ำนวนหนว่ยของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ยงั
มิไดม้ีกำรใชส้ทิธิ ณ ขณะนัน้ สำมำรถด ำเนินกำรเรยีกประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิแทนบรษัิทได ้

ในกำรประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ บริษัทหรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมำยจำกบริษัท รวมถึงที่ปรึกษำกฎหมำย
ของบริษัทมีสิทธิที่จะเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ เพื่อแสดงควำมคิดเห็นหรือใหค้  ำอธิบำยใน  
ที่ประชมุผูถื้อในส ำคญัแสดงสทิธิได ้

บริษัทจะปิดสมดุทะเบียนเพื่อก ำหนดสิทธิของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิในกำรเขำ้รว่มประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในกำรประชมุดงักลำ่วเป็นระยะเวลำไมเ่กิน 21 วนัก่อนวนัประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ โดยผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่มีสทิธิเขำ้รว่มประชมุจะตอ้งมีรำยช่ือเป็นผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ ณ วนัก่อนวนัปิดสมดุ
ทะเบียนดงักลำ่ว  

14.2 หนงัสอืเชิญประชมุ 

ในกำรเรยีกประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ  ไม่ว่ำจะเป็นกำรประชุมเนื่องจำกบริษัทหรือผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สทิธิรอ้งขอ ใหบ้รษัิทสง่หนงัสอืเชิญประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ (ระบสุถำนท่ีที่จะใชป้ระชุมโดยตอ้งอยู่ใน
ทอ้งที่อนัเป็นท่ีตัง้ส  ำนกังำนใหญ่ของบรษัิทหรอืจงัหวดัใกลเ้คยีงหรอืกรุงเทพมหำนคร วนัและเวลำที่จะประชมุ 
ผูท้ี่ขอใหเ้รยีกประชมุ รวมทัง้เรือ่งที่จะพิจำรณำในที่ประชุม) ทำงไปรษณียล์งทะเบียนถึงผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิทุกรำย ภำยใน 7 วนัหลงัจำกปิดสมดุทะเบียน และแจง้ใหน้ำยทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบ 
รวมทัง้แจง้ขอ้มลูผำ่นระบบเผยแพรข่อ้มลูผำ่นสือ่อิเลก็ทรอนิกสข์องตลำดหลกัทรพัยฯ์ หรือระบบอื่นใดตำมที่
ตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด เป็นระยะเวลำไมน่อ้ยกวำ่ 7 วนัก่อนวนัประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ  

14.3 กำรมอบฉนัทะ 
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ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิอำจแต่งตัง้ผูร้บัมอบฉันทะใหเ้ขำ้ร่วมประชุม และ /หรือออกเสียงลงคะแนนในที่
ประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิครำวใด ๆ ก็ได ้โดยผูร้บัมอบฉนัทะดงักลำ่วจะตอ้งยื่นหนงัสือมอบฉนัทะ (ซึ่ง
ท ำตำมแบบที่บรษัิท และ/หรอืนำยทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิก ำหนด และไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิพรอ้มกับหนงัสือเชิญประชุมแลว้) ต่อประธำนที่ประชุมหรือบคุคลที่ประธำนที่ประชุมมอบหมำย
ก่อนเริม่กำรประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

14.4 องคป์ระชมุ 

ที่ประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะต้องมีผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิและผูร้บัมอบฉันทะจำกผูถื้อใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ (ถ้ำมี) ซึ่งถือใบส ำคัญแสดงสิทธิรวมกันเป็นจ ำนวนผูม้ำประชุมไม่นอ้ยกว่ำ 25 รำย และเป็น
จ ำนวนไมน่อ้ยกวำ่กึ่งหนึง่ของจ ำนวนหนว่ยใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ยงัไมไ่ดใ้ชส้ทิธิ เขำ้รว่มประชมุจึงจะครบเป็น
องคป์ระชมุ 

ในกรณีที่ไดม้ีกำรเรยีกประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิครัง้ใด เมื่อลว่งเวลำนดัไปแลว้ถึงหนึง่ชั่วโมง แตจ่ ำนวน
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิซึง่มำเขำ้รว่มประชมุไมค่รบองคป์ระชมุ ใหถื้อวำ่กำรประชมุเป็นอนัระงบัไป ในกรณีที่
กำรประชมุดงักลำ่วจดัขึน้โดยบริษัท  บริษัทจะจดัใหม้ีกำรประชุมใหม่ภำยในระยะเวลำไม่นอ้ยกว่ำ 7 วนัแต่
ไมเ่กิน 14 วนั นบัแตว่นัท่ีก ำหนดเป็นวนัประชมุครำวก่อนโดยปฏิบตัิตำมขอ้ 14.2  ซึง่ในกำรประชุมครัง้หลงันี ้
ไม่บงัคบัว่ำจะตอ้งครบองคป์ระชุม ในกรณีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นผูร้อ้งขอใหเ้รียกประชุมจะไม่มีกำร
เรยีกประชมุใหม ่

14.5 ประธำนท่ีประชมุ 

ใหป้ระธำนกรรมกำร หรือรองประธำนกรรมกำร หรือประธำนกรรมกำรตรวจสอบ หรือกรรมกำรรำยใดรำย
หนึง่ของบรษัิท หรอืบคุคลที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิคดัเลอืก (เรยีงตำมล ำดบัในกรณีที่บคุคลก่อนหนำ้ไม่เขำ้
รว่มประชมุ) ท ำหนำ้ที่เป็นประธำนของที่ประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

14.6 มติที่ประชมุ 

มติของที่ประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยใบส ำคญั
แสดงสทิธิทัง้หมดของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิหรอืผูร้บัมอบฉนัทะที่เขำ้ประชมุและมีสทิธิออกเสยีง และใหม้ติ
นัน้มีผลผกูพนัผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิทัง้หมดไมว่ำ่จะไดเ้ขำ้รว่มประชมุหรอืไม่ 

ในกำรออกเสียงลงคะแนน ใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ำกบัหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่
ถืออยู ่โดยใบส ำคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ยมี 1 เสยีง ในกรณีที่คะแนนเสยีงเห็นดว้ยและคะแนนเสยีงไมเ่ห็นดว้ยมี
จ ำนวนเทำ่กนั  ใหป้ระธำนท่ีประชมุมีสทิธิออกเสยีงชีข้ำดเพิ่มขึน้อีก 1 เสยีง 

บรษัิทจะด ำเนินกำรแจง้มตทิี่ประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิตอ่ตลำดหลกัทรพัยภ์ำยในวนัท ำกำรถดัไปนบัแต่
วนัประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ รวมทัง้แจง้ตอ่ส ำนกังำน ก.ล.ต. และนำยทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ 
ภำยในระยะเวลำ 15 วนันบัแตว่นัประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ 
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14.7 รำยงำนกำรประชมุ 

บรษัิทจะจดบนัทกึรำยงำนกำรประชมุและจดัท ำรำยงำนกำรประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิภำยในระยะเวลำ
ไมเ่กิน 14 วนั นบัแต่วนัประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยใหป้ระธำนที่ประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิใน
ครัง้นัน้ ๆ เป็นผูล้งนำมรบัรองรำยงำนกำรประชมุ และจดัเก็บรำยงำนกำรประชุมไวก้บับริษัท  ทัง้นี ้บริษัทจะ
จดัสง่รำยงำนกำรประชุมใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเมื่อไดร้บักำรรอ้งขอภำยใน 15 วนันบัแต่วนัที่บริษัท
ได้รับกำรรอ้งขอเป็นหนังสือจำกผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ  โดยผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิต้องรับผิดชอบ
คำ่ใชจ้่ำยตำมสมควรตำมที่บรษัิทก ำหนด 

 

14.8 คำ่ใชจ้่ำยในกำรประชมุ 

บรษัิทจะเป็นผูร้บัผิดชอบคำ่ใชจ้่ำยตำมสมควรทัง้หมดที่เกิดขึน้ในกำรจดัประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทกุครัง้ 

15.   ผลบังคับข้อก ำหนดสิทธิและกฎหมำยที่ใช้บังคับ 

ขอ้ก ำหนดสิทธินีจ้ะมีผลใชบ้งัคบัในวนัที่ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิไปจนถึงวนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ย 
โดยขอ้ก ำหนดสทิธินีจ้ะใชบ้งัคบัและตีควำมตำมกฎหมำยไทย  

 

ในกรณีที่มีขอ้ควำมใดในสว่นท่ี 2 ของขอ้ก ำหนดสทิธิขดัหรอืแยง้กบัขอ้ควำมในสว่นท่ี 1 ของขอ้ก ำหนดสทิธินี ้
ใหข้อ้ควำมในส่วนที่ 1 มีผลใชบ้งัคบั และในกรณีที่มีขอ้ควำมใดๆ ในขอ้ก ำหนดสิทธินีข้ดัหรือแยง้กับกฎหมำยหรือ
ประกำศใดๆ ที่มีผลใช้บังคับกับใบส ำคัญแสดงสิทธิ ใหใ้ช้ขอ้ควำมตำมกฎหมำยหรือประกำศดังกล่ำวบังคับกับ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิแทนขอ้ควำมของขอ้ก ำหนดสทิธินี ้ทัง้นี ้เฉพำะในสว่นท่ีขดัหรอืแยง้กนันัน้ 

 
ผู้ออกใบส ำคัญแสดงสทิธิ 

บริษัท เจ มำรท์ จ ำกัด (มหำชน) 
 
 
 

โดย       โดย     
      (นำงสำวยวุดี  พงษ์อชัฌำ)                           (นำงมณี  สนุทรวำทิน) 

        กรรมกำร                            กรรมกำร 
 

ประทบัตรำบรษิัท 
 

 


