
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำทีข่องผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
และผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุน้สำมัญ 

ของบริษัท อินเตอร ์ฟำรม์ำ จ ำกัด (มหำชน) คร้ังที ่1 (IP-W1) 
วันที ่1 ตุลำคม 2564 
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ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำทีข่องผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิและผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
ทีจ่ะซือ้หุ้นสำมัญของ บริษัท อนิเตอร ์ฟำรม์ำ จ ำกัด (มหำชน) คร้ังที ่1 

ใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสำมัญของบริษัท อินเตอร์ ฟำร์มำ จ ำกัด (มหำชน) ครั้งท่ี 1 (“ใบส ำคัญแสดงสิทธิ” หรือ 
“ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ครัง้ท่ี 1” หรือ “IP-W1”) ชนิดระบุช่ือผูถื้อและสำมำรถโอนเปล่ียนมือได ้ออกโดยบริษัท อินเตอร ์ฟำรม์ำ จ ำกดั 
(มหำชน) (“บรษิัทฯ”) ตำมมตท่ีิประชมุวสิำมญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 14 กรกฎำคม 2564 ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะไดร้บั
สิทธิตำมท่ีไดก้  ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิ โดยผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิ และผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งผูกพนัตำมขอ้ก ำหนด
สิทธิฉบบันีท้กุประกำร และใหถื้อว่ำผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดร้บัทรำบและเขำ้ใจขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ในขอ้ก ำหนดสิทธิเป็นอย่ำงดีแลว้ 
ทัง้นี ้ผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิจะจดัใหมี้กำรเก็บรกัษำส ำเนำขอ้ก ำหนดสิทธิไว ้ณ ส ำนกังำนใหญ่ ของผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิ เพ่ือให้
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิขอตรวจสอบส ำเนำขอ้ก ำหนดสิทธิไดใ้นวนัและเวลำท ำกำรของผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

ค ำจ ำกัดควำม 

ค ำและขอ้ควำมต่ำงๆ ท่ีใชอ้ยู่ในขอ้ก ำหนดสิทธิใหมี้ควำมหมำยดงัตอ่ไปนี ้

“ขอ้ก ำหนดสิทธิ” : ขอ้ก ำหนดวำ่ดว้ยสิทธิและหนำ้ท่ีของผูอ้อกและผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ซือ้หุน้สำมญัของบริษัท อินเตอร ์ฟำรม์ำ จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ท่ี  1 ตำมมติท่ี
ประช ุม ว ิส ำม ัญผู ้ถ ือหุ ้นครั ง้ ที ่ 1/2564 ซึ ่ง ได ป้ ระช ุม เ มื ่อ ว ัน ที ่ 14 
กรกฎำคม 2564 (รวมถงึที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเตมิในภำยหนำ้ (ถำ้มี)) 

“ใบส ำคญัแสดงสิทธิ” : ใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื ้อหุ้นสำมัญของบริษัท อินเตอร์ ฟำร์มำ จ ำกัด 
(มหำชน) ครัง้ที่ 1 ชนิดระบช่ืุอผูถื้อและโอนเปล่ียนมือได ้

“ใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ” : ใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สำมัญของ บริษัท อินเตอร ์ฟำรม์ำ จ ำกัด 
(มหำชน) ครัง้ท่ี 1 ท่ีออกใหโ้ดยบรษิัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

“บรษิัทฯ” : บรษิัท อินเตอร ์ฟำรม์ำ จ ำกดั (มหำชน) 

“ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ” : ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สำมญัของ บรษิัท อินเตอร ์ฟำรม์ำ จ ำกดั 
(มหำชน) และใหร้วมถงึผูถื้อใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

“นำยทะเบียน” : นำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซึง่ไดแ้ก่บรษิัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์
(ประเทศไทย) จ ำกดั  

“สมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ” : สมุดทะเบียนหรือแหล่งขอ้มูลทำงทะเบียน ซึ่งบนัทกึรำยละเอียดเก่ียวกับ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ท่ีเก็บรกัษำโดยนำยทะเบียน 

“วนัท ำกำร” : วนัท่ีธนำคำรพำณิชยเ์ปิดท ำกำรตำมปกติในกรุงเทพมหำนคร ซึง่ไม่ใช่วนัเสำร์
หรืออำทติย ์หรือวนัอ่ืนใดท่ีธนำคำรแห่งประเทศไทยประกำศใหเ้ป็นวนัหยดุ
ของธนำคำรพำณิชย ์

“วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ” : วนัท่ี 1 ตลุำคม 2564 

“วนัใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ย”  : วนัท่ี 30 กันยำยน 2566  (ในกรณีท่ีตรงกับวันหยุดท ำกำรใหเ้ล่ือนเป็นวันท ำ
กำรก่อนหนำ้) 
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“หุน้รองรบั” : หุน้สำมัญออกใหม่ของบริษัท อินเตอร ์ฟำรม์ำ จ ำกัด (มหำชน) จ ำนวน 
19,226,640 หุน้ (สิบเกำ้ลำ้นสองแสนสองหม่ืนหกพนัหกรอ้ยส่ีสิบหุน้) ท่ีจดัไว ้
เพ่ือรองรบักำรใชส้ิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ ครัง้ท่ี 1 รวมทัง้หุน้สำมญั
ท่ีจะออกใหม่เพิ่มเตมิในกรณีท่ีมีกำรปรบัสิทธิภำยใตข้อ้ก ำหนดสิทธิ 

“ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย”์ : บรษิัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกัด 

“ส ำนกังำน ก.ล.ต.” : ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์

“ตลำดหลกัทรพัยฯ์” 
 

“ตลำดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ” 

: 
 

: 

ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 

ตลำดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ 

 

 
 
 



 

 

3 
 

1.   รำยละเอียดของหลักทรัพยท์ีเ่สนอขำย 

 บรษิัทฯ จะออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สำมญัของบริษัทฯ จ ำนวนไม่เกิน 19,226,640  หน่วย โดยจดัสรร
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ท่ีมีรำยช่ือปรำกฏอยู่ในทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 21 กรกฎำคม 2564 (Record 
Date) โดยไม่คิดมลูค่ำ ในอตัรำส่วนกำรจองซือ้ 1 หุน้สำมญัใหม่ ต่อ 2 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยมีรำยละเอียดของใบส ำคญัแสดง
สิทธิท่ีเสนอขำยดงัตอ่ไปนี ้

1.1 ลักษณะส ำคัญของหลักทรัพยท์ีเ่สนอขำย 

ช่ือผูเ้สนอขำย : บรษิัท อินเตอร ์ฟำรม์ำ จ ำกดั (มหำชน) 

ท่ีอยู่ของผูเ้สนอขำย : เลขท่ี 140/9 อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร ์ชัน้ 9 ถนนสีลม แขวงสรุยิวงศ ์บำงรกั กรุงเทพมหำนคร  
10500 

ประเภทหลกัทรพัยท่ี์เสนอขำย : ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สำมัญของบริษัท อินเตอร ์ฟำรม์ำ จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ท่ี 1 
(“ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ครัง้ท่ี 1” หรือ “IP-W1”) 

ชนิดของใบส ำคญัแสดงสิทธิ : ชนิดระบช่ืุอผูถื้อและโอนเปล่ียนมือได ้

วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ : วนัท่ี 1 ตลุำคม 2564 

อำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ : 2 ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิเม่ือวนัท่ี 1 ตลุำคม 2564 

จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีออก             
และเสนอขำย 

: ไม่เกิน 19,226,640 หน่วย (สิบเกำ้ลำ้นสองแสนสองหม่ืนหกพนัหกรอ้ยส่ีสิบหน่วย) 

จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีจดัสรรไวเ้พ่ือ
รองรบักำรใชส้ิทธิตำมใบส ำคญั
แสดงสิทธิ 

: ไม่เกิน 19,226,640 หุน้  

วธีิกำรเสนอขำย : เป็นกำรจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีใชส้ิทธิจองซือ้หุน้เพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ 
ไดก้  ำหนดวนัก ำหนดรำยช่ือผู้ถือหุน้ท่ีมีสิทธิรบัใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สำมญัของ
บรษิัทฯ(Record Date) ในวนัท่ี 21 กรกฎำคม 2564 และจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิใหก้บัผู้
ถือหุน้เดิมท่ีจองซือ้หุน้เพ่ิมทนุ ในอตัรำส่วนจองซือ้ 1 หุน้สำมญัใหม่ ต่อใบส ำคญัแสดง
สิทธิ 2 หน่วย ซึ่งหำกค ำนวณแลว้ปรำกฏว่ำมีเศษของหน่วยใหต้ดัเศษดงักล่ำวทิง้ทัง้
จ  ำนวน  

รำคำเสนอขำยตอ่หน่วย : หน่วยละ 0 บำท (ศนูยบ์ำท) 

อัตรำกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ 

: ใบส ำคญัแสดงสิทธิ จ ำนวน 1 หน่วย สำมำรถซือ้หุน้สำมัญได ้1 หุน้ (เวน้แต่จะมีกำรปรบั
อตัรำกำรใชสิ้ทธิตำมเง่ือนไขกำรปรบัสิทธิ) 

รำคำใชส้ิทธิในกำรซือ้หุน้สำมญั : รำคำหุน้ละ 25 บำท ( ย่ีสิบหำ้บำทถ้วน) โดยมีมูลค่ำหุน้ท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท (ห้ำสิบ
สตำงค)์ (เวน้แตจ่ะมีกำรปรบัรำคำกำรใชส้ิทธิตำมเง่ือนไขกำรปรบัสิทธิ)  
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1.   รำยละเอียดของหลักทรัพยท์ีเ่สนอขำย 

 บรษิัทฯ จะออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สำมญัของบริษัทฯ จ ำนวนไม่เกิน 19,226,640  หน่วย โดยจดัสรร
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ท่ีมีรำยช่ือปรำกฏอยู่ในทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 21 กรกฎำคม 2564 (Record 
Date) โดยไม่คิดมลูค่ำ ในอตัรำส่วนกำรจองซือ้ 1 หุน้สำมญัใหม่ ต่อ 2 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยมีรำยละเอียดของใบส ำคญัแสดง
สิทธิท่ีเสนอขำยดงัตอ่ไปนี ้

1.1 ลักษณะส ำคัญของหลักทรัพยท์ีเ่สนอขำย 

ช่ือผูเ้สนอขำย : บรษิัท อินเตอร ์ฟำรม์ำ จ ำกดั (มหำชน) 

ท่ีอยู่ของผูเ้สนอขำย : เลขท่ี 140/9 อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร ์ชัน้ 9 ถนนสีลม แขวงสรุยิวงศ ์บำงรกั กรุงเทพมหำนคร  
10500 

ประเภทหลกัทรพัยท่ี์เสนอขำย : ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สำมัญของบริษัท อินเตอร ์ฟำรม์ำ จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ท่ี 1 
(“ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ครัง้ท่ี 1” หรือ “IP-W1”) 

ชนิดของใบส ำคญัแสดงสิทธิ : ชนิดระบช่ืุอผูถื้อและโอนเปล่ียนมือได ้

วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ : วนัท่ี 1 ตลุำคม 2564 

อำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ : 2 ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิเม่ือวนัท่ี 1 ตลุำคม 2564 

จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีออก             
และเสนอขำย 

: ไม่เกิน 19,226,640 หน่วย (สิบเกำ้ลำ้นสองแสนสองหม่ืนหกพนัหกรอ้ยส่ีสิบหน่วย) 

จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีจดัสรรไวเ้พ่ือ
รองรบักำรใชส้ิทธิตำมใบส ำคญั
แสดงสิทธิ 

: ไม่เกิน 19,226,640 หุน้  

วธีิกำรเสนอขำย : เป็นกำรจัดสรรใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมท่ีใชส้ิทธิจองซือ้หุน้เพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ 
ไดก้  ำหนดวนัก ำหนดรำยช่ือผู้ถือหุน้ท่ีมีสิทธิรบัใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สำมญัของ
บรษิัทฯ(Record Date) ในวนัท่ี 21 กรกฎำคม 2564 และจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิใหก้บัผู้
ถือหุน้เดิมท่ีจองซือ้หุน้เพิ่มทนุ ในอตัรำส่วนจองซือ้ 1 หุน้สำมญัใหม่ ต่อใบส ำคญัแสดง
สิทธิ 2 หน่วย ซึ่งหำกค ำนวณแลว้ปรำกฏว่ำมีเศษของหน่วยใหต้ดัเศษดงักล่ำวทิง้ทัง้
จ  ำนวน  

รำคำเสนอขำยตอ่หน่วย : หน่วยละ 0 บำท (ศนูยบ์ำท) 

อัตรำกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ 

: ใบส ำคญัแสดงสิทธิ จ ำนวน 1 หน่วย สำมำรถซือ้หุน้สำมัญได ้1 หุน้ (เวน้แต่จะมีกำรปรบั
อตัรำกำรใชสิ้ทธิตำมเง่ือนไขกำรปรบัสิทธิ) 

รำคำใชส้ิทธิในกำรซือ้หุน้สำมญั : รำคำหุน้ละ 25 บำท ( ย่ีสิบหำ้บำทถ้วน) โดยมีมูลค่ำหุน้ท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท (ห้ำสิบ
สตำงค)์ (เวน้แตจ่ะมีกำรปรบัรำคำกำรใชส้ิทธิตำมเง่ือนไขกำรปรบัสิทธิ)  
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ระยะเวลำกำรใชส้ิทธิ : ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใชส้ิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิไดท้กุวนัท ำกำรสุดทำ้ย
ของบริษัททุกๆ ไตรมำส ตลอดอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ โดยก ำหนดให้ว ันที่ 30 
ธันวำคม 2564 เป็นวันก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้แรก  และวนัท่ี 30 กนัยำยน 2566  ซึ่งวนั
ดงักล่ำวจะเป็นวนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ย และจะตรงกบัวนัท่ีใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
มีอำยุครบ 2 ปี หำกวนัดงักล่ำวตรงกับวนัหยุดท ำกำรของบริษัทใหเ้ล่ือนเป็นวนัท ำกำร
สดุทำ้ยก่อนหนำ้วนัดงักล่ำว  

ระยะเวลำแจง้ควำมจ ำนงกำรใช้
สิทธิ 

: 5 วนัท ำกำร ก่อนวนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิในแตล่ะครัง้ 
กรณีของวนัใชส้ิทธิครัง้สุดทำ้ย ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ IP-W1 ซึ่งประสงคจ์ะใชส้ิทธิซือ้
หุน้สำมญัของบริษัท จะตอ้งแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญั ภำยในระยะเวลำ 
15 วนั ก่อนวนัใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ย  
หำกวนัใชส้ิทธิตรงกับวันหยุดท ำกำรของบริษัทใหเ้ล่ือนวันดงักล่ำวเป็นวันสุดทำ้ย ก่อน
หนำ้วนัใชส้ิทธิดงักล่ำว 

ตลำดรองของใบส ำคัญแสดง
สิทธิ 

: บริษัทฯ จะน ำใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนใน
ตลำดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ 

ตลำดรองของหุน้สำมญัท่ีเกิด
จำกกำรใชส้ิทธิ 

: บรษิัทฯ จะน ำหุน้สำมญัท่ีออกเพ่ือรองรบักำรใชส้ิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีออกและ
เสนอขำยครัง้นีเ้ขำ้จดทะเบียนเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ 
ไอ 

ผลกระทบตอ่ผูถื้อหุน้ : เนื่องจำกเป็นกำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ 
ดงันัน้ จงึไม่มีผลกระทบตอ่ผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ อย่ำงไรก็ตำม หำกมี
กำรใชส้ิทธิซือ้หุน้ครบถว้นตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิโดยบุคคลท่ีไม่ใช่ผูถ้ือหุน้เดิมทัง้
จ  ำนวน จะมีผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ (dilution effect) ดงันี ้

1. กำรลดลงของสดัส่วนกำรถือหุน้ (Control Dilution) หรือส่วนแบง่ก ำไร (Earning per 
Share Dilution)  หำกมีกำรใช้สิทธิซื ้อหุ ้นครบถ้วนตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิโดยบุคคล
อ่ืนท่ีไม่ใช่ผูถื้อหุน้เดมิทัง้จ  ำนวน จะท ำใหส้ดัส่วนกำรถือหุน้ของผูถื้อหุน้เดมิลดลงเท่ำกบั
รอ้ยละ 6.06*  

* ค ำนวณจำกจ ำนวนหุน้รองรบัท่ีออกในครัง้นี ้หำรดว้ยผลบวกของจ ำนวนหุน้ท่ีช  ำระ
แลว้, จ ำนวนหุน้สำมญัเพิ่มทุนท่ีจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และจ ำนวนหุน้รองรบักำรใช้
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีออกในครัง้นี ้

        รอ้ยละ 6.06 =             19,226,640                                                                               
            288,399,591 + 9,613,320 + 19,226,640 

2. กำรลดลงของรำคำหุน้ (Price Dilution) ในกรณีท่ีมีกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้ครบถว้นตำม
ใบส ำคญัแสดงสิทธิทัง้จ  ำนวน 19,226,640 หน่วย จะมีผลกระทบต่อรำคำของหุน้ (Price 
Dilution) ลดลงรอ้ยละ 20.23 บนสมมตฐิำนรำคำตลำดก่อนเสนอขำยท่ี 21.19 บำทตอ่หุน้ 
ซึ่งเป็นรำคำตลำดถวัเฉล่ียถ่วงน ำ้หนกัของหุน้ยอ้นหลงั 7 วนัท ำกำรติดต่อกนัก่อนวันท่ี
คณะกรรมกำรบริษัทมีมตเิม่ือวนัท่ี 2 มิถนุำยน 2564 (ระหวำ่งวนัท่ี 21 พฤษภำคม 2564 ถงึ
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วนัท่ี 1 มิถนุำยน 2564) โดยมีรำยละเอียดกำรค ำนวณ ดงันี ้

                     รำคำตลำดก่อนเสนอขำย – รำคำตลำดหลงัเสนอขำย *                                                                            
                          รำคำตลำดก่อนเสนอขำย 

รอ้ยละ -1.103              =          21.15 – 21.38                                                                                                
(ไม่มีผลกระทบ)                       21.15 

* รำคำตลำดหลงัเสนอขำยเท่ำกบั 21.38 บำท ค  ำนวณจำก (รำคำตลำด x จ ำนวนหุน้
ช ำระแลว้กำอน RO) + (รำคำเสนอขำย RO X จ  ำนวนหุน้เสนอขำย RO) + เงินท่ีไดร้บั
จำกกำรแปลงสภำพใบส ำคญัแสดงสิทธิ IP-W1 หำรดว้ย (จ ำนวนหุน้ช ำระแลว้กำอน 
RO + จ ำนวนหุน้ทท่ีเกิดจำกกำรใชส้ิทธิตำมใบส ำคญักำรแสดงสิทธิ IP-W1) 
 
 

21.38    =  (21.19 x 288,399,591) + (20 x 9,613,320)+480,666,000   
             

                                (288,399,591+9,613,320+19,226,640) 
 
 
 

กำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ : (1) นำยทะเบียนมีหนำ้ท่ีท่ีจะตอ้งออกใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้ที่ 1 ใหแ้ก ่ผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ทกุรำย โดยในส่วนของใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ท่ีฝำกไวก้บั
ศูนยร์บัฝำกหลักทรพัยซ์ึ่งจะตอ้งลงช่ือศูนยร์บัฝำกหลักทรพัยเ์ป็นผูถื้อใบส ำคัญ
แสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 แทนในสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 นัน้ นำย
ทะเบียนจะออกใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 หรือออกใบรบัเพ่ือใชแ้ทนใบส ำคญัแสดง
สิทธิครัง้ที่ 1 ตำมแบบท่ีนำยทะเบียนก ำหนด 

(2)  ผูท้รงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้ที่ 1 

   ผูท้รงสทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิครัง้ที ่1 กรณีทัว่ไป 

สิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้ที่ 1 จะตกแก่บคุคลหรือนิตบิคุคลที่ปรำกฏช่ือเป็น
เจำ้ของใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้ที่ 1 จ  ำนวนดงักล่ำวในสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ในขณะนัน้  ๆหรือในวนัแรกของกำรปิดสมดุทะเบียน (กรณีท่ีมีกำร
ปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้ที่ 1) 

  ผูท้รงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้ที ่1 กรณีทีศู่นย์รบัฝำกหลกัทรพัย์เป็นผูถ้ือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิครัง้ที ่1 แทน 

สิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้ที่ 1 จะตกแก่บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีนำยทะเบียน
ไดร้บัแจง้เป็นหนังสือจำกศูนยร์บัฝำกหลักทรพัย์ว่ำเป็นผู้ทรงสิทธิในใบส ำคัญ
แสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ท่ีลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 
ไวใ้นช่ือของศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย์ ในขณะนัน้ๆ หรือในวนัแรกของกำรปิดสมดุ
ทะเบียน (กรณีท่ีมีกำรปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ครัง้ท่ี 1) 

(3)  ในกรณีท่ีศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยเ์ป็นผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 แทน และผูท้รง
สิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ตอ้งกำรเป็นผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้ที่ 1 ดว้ย
ตนเอง เม่ือศนูยร์บัฝำกหลักทรพัยแ์จง้ต่อนำยทะเบียน นำยทะเบียนมีหนำ้ท่ีจะตอ้งออก
ใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้ที่ 1 ใหแ้ก่ผูท้รงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ท่ีฝำกไวก้ับ
ศูนยร์บัฝำกหลักทรพัย ์และลงทะเบียนใหผู้ท้รงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้ที่ 1 รำย
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วนัท่ี 1 มิถนุำยน 2564) โดยมีรำยละเอียดกำรค ำนวณ ดงันี ้

                     รำคำตลำดก่อนเสนอขำย – รำคำตลำดหลงัเสนอขำย *                                                                            
                          รำคำตลำดก่อนเสนอขำย 

รอ้ยละ -1.103              =          21.15 – 21.38                                                                                                
(ไม่มีผลกระทบ)                       21.15 

* รำคำตลำดหลงัเสนอขำยเท่ำกบั 21.38 บำท ค  ำนวณจำก (รำคำตลำด x จ ำนวนหุน้
ช ำระแลว้กำอน RO) + (รำคำเสนอขำย RO X จ  ำนวนหุน้เสนอขำย RO) + เงินท่ีไดร้บั
จำกกำรแปลงสภำพใบส ำคญัแสดงสิทธิ IP-W1 หำรดว้ย (จ ำนวนหุน้ช ำระแลว้กำอน 
RO + จ ำนวนหุน้ทท่ีเกิดจำกกำรใชส้ิทธิตำมใบส ำคญักำรแสดงสิทธิ IP-W1) 
 
 

21.38    =  (21.19 x 288,399,591) + (20 x 9,613,320)+480,666,000   
             

                                (288,399,591+9,613,320+19,226,640) 
 
 
 

กำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ : (1) นำยทะเบียนมีหนำ้ท่ีท่ีจะตอ้งออกใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้ที่ 1 ใหแ้ก ่ผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ทกุรำย โดยในส่วนของใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ท่ีฝำกไวก้บั
ศูนยร์บัฝำกหลักทรพัยซ์ึ่งจะตอ้งลงช่ือศูนยร์บัฝำกหลักทรพัยเ์ป็นผูถื้อใบส ำคัญ
แสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 แทนในสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 นัน้ นำย
ทะเบียนจะออกใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 หรือออกใบรบัเพ่ือใชแ้ทนใบส ำคญัแสดง
สิทธิครัง้ที่ 1 ตำมแบบท่ีนำยทะเบียนก ำหนด 

(2)  ผูท้รงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้ที่ 1 

   ผูท้รงสทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิครัง้ที ่1 กรณีทัว่ไป 

สิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้ที่ 1 จะตกแก่บคุคลหรือนิตบิคุคลที่ปรำกฏช่ือเป็น
เจำ้ของใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 จ  ำนวนดงักล่ำวในสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ในขณะนัน้  ๆหรือในวนัแรกของกำรปิดสมดุทะเบียน (กรณีท่ีมีกำร
ปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้ที่ 1) 

  ผูท้รงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้ที ่1 กรณีทีศู่นย์รบัฝำกหลกัทรพัย์เป็นผูถ้ือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิครัง้ที ่1 แทน 

สิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 จะตกแก่บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีนำยทะเบียน
ไดร้บัแจง้เป็นหนังสือจำกศูนยร์บัฝำกหลักทรพัย์ว่ำเป็นผู้ทรงสิทธิในใบส ำคัญ
แสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ท่ีลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 
ไวใ้นช่ือของศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย์ ในขณะนัน้ๆ หรือในวนัแรกของกำรปิดสมดุ
ทะเบียน (กรณีท่ีมีกำรปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ครัง้ท่ี 1) 

(3)  ในกรณีท่ีศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยเ์ป็นผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 แทน และผูท้รง
สิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ตอ้งกำรเป็นผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้ที่ 1 ดว้ย
ตนเอง เม่ือศนูยร์บัฝำกหลักทรพัยแ์จง้ต่อนำยทะเบียน นำยทะเบียนมีหนำ้ท่ีจะตอ้งออก
ใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้ที่ 1 ใหแ้ก่ผูท้รงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ท่ีฝำกไวก้ับ
ศูนยร์บัฝำกหลักทรพัย ์และลงทะเบียนใหผู้ท้รงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้ที่ 1 รำย
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ดงักล่ำวเป็นผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 
ตำมจ ำนวนท่ีไดร้บัแจง้จำกศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์ทัง้นี ้เม่ือไดมี้กำรออกใบส ำคญัแสดง
สิทธิครั้งท่ี 1 และลงทะเบียนดังกล่ำวแล้ว นำยทะเบียนจะแก้ไขจ ำนวนรวมของ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ท่ีลงทะเบียนในสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 
1 ไวใ้นช่ือของศูนยร์บัฝำกหลักทรพัย ์โดยหกัจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ท่ีได้
แยกไปลงทะเบียนไวใ้นช่ือของผูท้รงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้ที่ 1 ออก หำก
นำยทะเบียนไม่ไดด้  ำเนินกำรดงักล่ำวไม่ว่ำดว้ยเหตใุดก็ตำม ใหถื้อว่ำจ ำนวนใบส ำคญั
แสดงสิทธิครัง้ที่ 1 หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้ที่ 1 ท่ีลงทะเบียนในสมดุทะเบียน
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ครัง้ท่ี 1 ไวใ้นช่ือของศูนยร์บัฝำกหลักทรพัย ์ มีจ ำนวนลดลง
ตำมจ ำนวนของใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ท่ีไดแ้ยกไปออกใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 
และลงทะเบียนไวใ้นช่ือของผูท้รงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้ที่ 1 ดงักล่ำว 

เง่ือนไขอื่นๆ : คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ คณะกรรมกำรบริหำรและ/หรือ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ี
บริหำรและ/หรือ บุคคลอ่ืนใดซึ่งไดร้บักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำร บริษัท และ/หรือ 
คณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือ ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรมีอ ำนำจในกำรด ำเนินกำร
ใดๆ อนัจ ำเป็นและเก่ียวเน่ืองกบักำรออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ  IP-W1เพ่ือให้
เป็นไปตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ  ำกัดเพียงอ ำนำจในกำรด ำเนินกำร
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ก ำหนดและแกไ้ขหลกัเกณฑ ์ขอ้ก ำหนด เง่ือนไข และรำยละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักำรออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ IP-W1 

(2) ด ำเนินกำรและลงนำมในเอกสำรค ำขออนญุำตต่ำงๆ และหลกัฐำนท่ีจ ำเป็นและ
เก่ียวขอ้งกับกำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิIP-W1 ซึ่งรวมถึงกำรติดต่อและกำรย่ืน
ค ำขออนญุำต ค  ำขอผ่อนผนั เอกสำร และหลกัฐำนดงักล่ำวต่อหน่วยงำนรำชกำร 
หรือหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องกับกำรออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ  IP-W1 และกำรน ำ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ IP-W1 รวมถึงหุน้สำมญัเพิ่มทนุท่ีเกิดขึน้จำกกำรใชส้ิทธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ IP-W1 เขำ้จดทะเบียนเป็นหลักทรพัย์จดทะเบียนในตลำด
หลกัทรพัยเ์อ็ม เอ ไอ 

(3) มีอ  ำนำจในกำรด ำเนินกำรใดๆ ตำมท่ีจ ำเป็นและสมควรท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรออก
และจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ IP-W1 ในครัง้นี ้ 

1.2   วธีิกำรใช้สิทธิและเงือ่นไขกำรใช้สิทธิ 

1.2.1 วันก ำหนดกำรใช้สิทธิ 
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซึ่งประสงคจ์ะใชส้ิทธิในกำรซือ้หุน้สำมัญของบริษัทฯ สำมำรถใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดง

สิทธิไดทุ้กวันท ำกำรสุดทำ้ยของบริษัททุกๆ  ไตรมำส (กล่ำวคือ วันท ำกำรสุดทำ้ยของเดือนมีนำคม มิถุนำยน กันยำยน 
ธันวำคม) ตลอดอำยุของใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยก ำหนดใหว้ันท่ี 30 ธันวำคม 2564 เป็นวันก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้แรก 
และวนัท่ี 30 กนัยำยน 2566  ซึง่วนัดงักล่ำวจะเป็นวนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิครัง้สุดทำ้ย และจะตรงกบัวนัท่ีใบส ำคญัแสดงสิทธิมีอำยุ
ครบ 2 ปี ดงันัน้ หำกวนัใชส้ิทธิหรือวนัใชส้ิทธิครัง้สุดทำ้ยตรงกบัวนัหยุดท ำกำรของบริษัทใหเ้ล่ือนวนัใชสิ้ทธิดงักล่ำวเป็นวนั
ท ำกำรก่อนหนำ้  
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1.2.2 ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ 
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงคจ์ะใชสิ้ทธิในกำรซือ้หุน้สำมญัของบริษัทฯ จะตอ้งแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ

ซือ้หุน้สำมญัของบริษัทฯ ตำมสถำนท่ีติดต่อในกำรใชส้ิทธิท่ีระบุไวใ้นขอ้ 1.2.4 ระหวำ่งเวลำ 9.00 น. ถงึ 15.00 น. ของทกุวนัท ำกำร
ของบริษัทฯ ภำยในระยะเวลำ 5 วนัท  ำกำรก่อนวนัครบก ำหนดกำรใชส้ิทธิในแต่ละครัง้ (ต่อไปนีเ้รียกว่ำ “ระยะเวลำกำรแจง้
ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ”) รวมถงึกำรใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ยก ำหนดใหมี้ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ย
ภำยใน 15 วนัก่อนวนัครบก ำหนดกำรใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ย (ตอ่ไปนีเ้รียกวำ่ “ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ย”) 

บรษิัทฯ จะไม่มีกำรปิดสมุดทะเบียนเพ่ือพักกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ยกเวน้ในกรณีกำรใชสิ้ทธิครัง้สุดทำ้ย จะ
มีกำรปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นระยะเวลำ 21 วนัก่อนครบก ำหนดกำรใชส้ิทธิครัง้สุดทำ้ย และ
ตลำดหลักทรพัย์ฯ จะท ำกำรขึน้เครื่องหมำยหำ้มกำรซือ้ขำยชั่วครำว (SP) ล่วงหนำ้ 2 วนัท  ำกำรก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนพัก
กำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีวันปิดสมุดทะเบียนดังกล่ำวตรงกับวันหยุดของตลำดหลักทรพัย์ฯ ใหเ้ล่ือนเป็น
วนัท ำกำรก่อนหนำ้ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะแจง้ข่ำวเก่ียวกบัระยะเวลำย่ืนควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ อตัรำกำรใชส้ิทธิ รำคำกำรใชส้ิทธิ พรอ้มทัง้
สถำนท่ีใชส้ิทธิผ่ำนระบบเผยแพร่ขอ้มลูของตลำดหลักทรพัย์ฯ (ระบบ SETLink) เพ่ือแจง้ใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบ
ล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 5 วนัท  ำกำรก่อนระยะเวลำย่ืนควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิแต่ละครัง้ ส  ำหรบักำรใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ย บริษัทฯ 
จะส่งจดหมำยลงทะเบียนถึงผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมรำยช่ือท่ีปรำกกฎในสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ณ วนั
ปิดสมดุทะเบียนครัง้สดุทำ้ยภำยใน 7 วนัหลงัวนัปิดสมดุทะเบียน 

1.2.3 นำยทะเบียนของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

บรษิัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (“ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย”์) 
เลขท่ี 93 ถนนรชัดำภิเษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศพัท ์ :      0-2009-9000 
Website :      http://www.set.or.th/tsd 

นำยทะเบียนของใบส ำคัญแสดงสิทธิจะรบัผิดชอบต่อกำรปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในสมุด
ทะเบียนจะตอ้งประกอบดว้ยช่ือเต็ม สญัชำติ และท่ีอยู่ของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ และรำยละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตำมที่
ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยจ์ะก ำหนด ในกรณีขอ้มลูไม่ตรงกนั บรษิัทฯ จะถือขอ้มลูที่ปรำกฏอยู่ในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ใบส ำคญั
แสดงสิทธิเป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ดงันัน้ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิมีหนำ้ท่ีในกำรแจง้กำรเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขขอ้ผิดพลำด
ในรำยละเอียดในกำรลงบนัทกึในสมดุทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิตอ่นำยทะเบียนโดยตรง 

1.2.4 สถำนทีต่ดิต่อในกำรใช้สิทธิ 
บรษิัท อินเตอร ์ฟำรม์ำ จ ำกดั (มหำชน) 
เลขท่ี 140/9 อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร ์ชัน้ 9  
ถนนสีลม แขวงสรุยิวงศ ์เขตบำงรกั กรุงเทพมหำนคร  10500 
โทรศพัท ์ :      0-2634-0225   
โทรสำร  :      0-2634-0135 
Website :      www.interpharma.co.th 

1.2.5 ข้ันตอนกำรใช้สิทธิ 

ขัน้ตอนกำรใชส้ิทธิส  ำหรบัใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีอยู่ในระบบใบหุน้ (Scrip) และระบบไรใ้บหุน้ (Scripless) จะมีควำม
แตกตำ่งตำมหลกัเกณฑ ์ดงัตอ่ไปนี ้
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1.2.2 ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ 
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงคจ์ะใชสิ้ทธิในกำรซือ้หุน้สำมญัของบริษัทฯ จะตอ้งแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ

ซือ้หุน้สำมญัของบริษัทฯ ตำมสถำนท่ีติดต่อในกำรใชส้ิทธิท่ีระบุไวใ้นขอ้ 1.2.4 ระหวำ่งเวลำ 9.00 น. ถงึ 15.00 น. ของทกุวนัท ำกำร
ของบริษัทฯ ภำยในระยะเวลำ 5 วนัท  ำกำรก่อนวนัครบก ำหนดกำรใชส้ิทธิในแต่ละครัง้ (ต่อไปนีเ้รียกว่ำ “ระยะเวลำกำรแจง้
ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ”) รวมถงึกำรใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ยก ำหนดใหมี้ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ย
ภำยใน 15 วนัก่อนวนัครบก ำหนดกำรใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ย (ตอ่ไปนีเ้รียกวำ่ “ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิครัง้สดุทำ้ย”) 

บรษิัทฯ จะไม่มีกำรปิดสมุดทะเบียนเพ่ือพักกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ยกเวน้ในกรณีกำรใชส้ิทธิครัง้สุดทำ้ย จะ
มีกำรปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นระยะเวลำ 21 วนัก่อนครบก ำหนดกำรใชสิ้ทธิครัง้สุดทำ้ย และ
ตลำดหลักทรพัย์ฯ จะท ำกำรขึน้เครื่องหมำยหำ้มกำรซือ้ขำยชั่วครำว (SP) ล่วงหนำ้ 2 วนัท  ำกำรก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนพัก
กำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีวันปิดสมุดทะเบียนดังกล่ำวตรงกับวันหยุดของตลำดหลักทรพัย์ฯ ใหเ้ล่ือนเป็น
วนัท ำกำรก่อนหนำ้ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะแจง้ข่ำวเก่ียวกบัระยะเวลำย่ืนควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ อตัรำกำรใชส้ิทธิ รำคำกำรใชส้ิทธิ พรอ้มทัง้
สถำนท่ีใชส้ิทธิผ่ำนระบบเผยแพร่ขอ้มลูของตลำดหลักทรพัย์ฯ (ระบบ SETLink) เพ่ือแจง้ใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบ
ล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 5 วนัท  ำกำรก่อนระยะเวลำย่ืนควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิแต่ละครัง้ ส  ำหรบักำรใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ย บริษัทฯ 
จะส่งจดหมำยลงทะเบียนถึงผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมรำยช่ือท่ีปรำกกฎในสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ณ วนั
ปิดสมดุทะเบียนครัง้สดุทำ้ยภำยใน 7 วนัหลงัวนัปิดสมดุทะเบียน 

1.2.3 นำยทะเบียนของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

บรษิัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (“ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย”์) 
เลขท่ี 93 ถนนรชัดำภิเษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศพัท ์ :      0-2009-9000 
Website :      http://www.set.or.th/tsd 

นำยทะเบียนของใบส ำคัญแสดงสิทธิจะรบัผิดชอบต่อกำรปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในสมุด
ทะเบียนจะตอ้งประกอบดว้ยช่ือเต็ม สญัชำติ และท่ีอยู่ของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ และรำยละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตำมที่
ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยจ์ะก ำหนด ในกรณีขอ้มลูไม่ตรงกนั บรษิัทฯ จะถือขอ้มลูที่ปรำกฏอยู่ในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ใบส ำคญั
แสดงสิทธิเป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ดงันัน้ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิมีหนำ้ท่ีในกำรแจง้กำรเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขขอ้ผิดพลำด
ในรำยละเอียดในกำรลงบนัทกึในสมดุทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิตอ่นำยทะเบียนโดยตรง 

1.2.4 สถำนทีต่ดิต่อในกำรใช้สิทธิ 
บรษิัท อินเตอร ์ฟำรม์ำ จ ำกดั (มหำชน) 
เลขท่ี 140/9 อำคำรไอทีเอฟ ทำวเวอร ์ชัน้ 9  
ถนนสีลม แขวงสรุยิวงศ ์เขตบำงรกั กรุงเทพมหำนคร  10500 
โทรศพัท ์ :      0-2634-0225   
โทรสำร  :      0-2634-0135 
Website :      www.interpharma.co.th 

1.2.5 ข้ันตอนกำรใช้สิทธิ 

ขัน้ตอนกำรใชส้ิทธิส  ำหรบัใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีอยู่ในระบบใบหุน้ (Scrip) และระบบไรใ้บหุน้ (Scripless) จะมีควำม
แตกตำ่งตำมหลกัเกณฑ ์ดงัตอ่ไปนี ้
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 ในกรณีของใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีอยู่ในระบบใบหุ้น (Scrip) ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิสำมำรถใช้
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ เป็นหลักฐำนในกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซือ้หุ ้นสำมัญไดที้่บริษัทฯ 
โดยจะตอ้งแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิตำมระยะเวลำแสดงควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิตำมระบขุำ้งตน้ 

 ในกรณีท่ีใบส ำคญัแสดงสิทธิอยู่ในระบบไรใ้บหุน้ (Scripless) ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีมีควำมประสงคจ์ะ
ใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัตอ้งแจง้ควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอเพ่ือขอถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือ
เพ่ือออกใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิตำมท่ีตลำดหลักทรัพย์ฯ ก ำหนด โดยย่ืนต่อบริษัทหลักทรัพย์
ท่ีท  ำหนำ้ท่ีเป็นนำยหนำ้ซือ้ขำยหลกัทรพัย ์(Broker) ของตน และบรษิัทหลกัทรพัยด์งักล่ำวจะด ำเนินกำร
แจง้กับศนูยร์บัฝำกหลักทรพัยเ์พ่ือขอถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิส ำหรบั
น ำไปใชเ้ป็นหลกัฐำนประกอบกำรใชส้ิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิของบรษิัทฯ ตอ่ไป 

ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุน้สำมัญ ไดต้ำม
เง่ือนไขกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ  โดยด ำเนินกำรและส่งเอกสำรใหแ้ก่บรษัิทฯ  ตำมสถำนท่ีติดตอ่ในกำรใชส้ิทธิ
ท่ีระบไุวใ้นขอ้ 1.2.4 ดงัตอ่ไปนี ้

1)    แบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญท่ีได้กรอกข้อควำมถูกต้องชัดเจน และครบถ้วน                
ทกุรำยกำร พรอ้มลงนำมโดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ทัง้นี ้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะสำมำรถขอรับ
แบบแสดงควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมัญของบริษัทฯ ได ้ณ สถำนท่ีติดต่อในกำรใชสิ้ทธิในช่วง
ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ 

2)    ใบส ำคญัแสดงสิทธิซึ่งผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิลงลำยมือช่ือผูโ้อนดำ้นหลงั หรือใบแทนใบส ำคญัแสดง
สิทธิตำมแบบท่ีตลำดหลกัทรพัยฯ์ ก ำหนด ตำมจ ำนวนท่ีระบุในแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใชส้ิทธิและหนังสือ
มอบอ ำนำจใหผู้อ่ื้นมำรบัใบส ำคญัแสดงสิทธิฉบบัใหม่ส  ำหรบัใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดใ้ชส้ิทธิ (ถำ้มี) 

3)    ช ำระเงินตำมจ ำนวนท่ีระบุในใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญั โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ี
ประสงคจ์ะใชส้ิทธิซือ้หุน้จะตอ้งช ำระเป็นเงินสด เช็ค แคชเชียรเ์ช็ค ดร๊ำฟท ์ตั๋วแลกเงินธนำคำร หรือ
ค  ำสั่งจ่ำยเงินธนำคำร ท่ีสำมำรถเรียกเก็บไดใ้นเขตกรุงเทพมหำนครภำยใน 1 วนัท  ำกำรนบัจำกวนัท่ีใช้
สิท ธิ ในแต่ละครั้ง  โดยขีดคร่อมเฉพำะสั่ งจ่ำย  “บมจ.อินเตอร์ ฟำร์มำ  เ พ่ือกำรจองซื ้อหุ้น”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
เลขท่ีบญัชี 662-0-00155-0 ประเภทบญัชีกระแสรำยวนั ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกดั (มหำชน) สำขำสีลม 
ทัง้นี ้กำรใชส้ิทธิจองซือ้หุน้สำมัญดงักล่ำวจะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือบริษัทฯ ไดเ้รียกเก็บเงินดงักล่ำวไดแ้ลว้
เท่ำนัน้ หำกเรียกเก็บเงินไม่ไดด้ว้ยเหตผุลใดๆ ท่ีมิไดเ้กิดจำกบริษัทฯ ใหถื้อว่ำผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ
แสดงเจตนำยกเลิก และบริษัทฯ ตกลงใหถื้อเป็นกำรยกเลิกกำรขอใชสิ้ทธิ และหมดสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น
สำมัญตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำวอีกต่อไป ทั้งนี ้ บริษัทฯ จะน ำส่งใบส ำคัญแสดงสิทธิทำง
ไปรษณียล์งทะเบียนภำยใน 14 วนั นบัจำกวนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิ โดยจะไม่มีกำรค ำนวณดอกเบีย้ไม่ว่ำ
ในกรณีใดๆ และผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถย่ืนควำมจ ำนงขอใชสิ้ทธิใหม่ไดใ้นวนัก ำหนดกำรใช้
สิทธิครัง้ต่อไป เวน้แต่เป็นกำรยกเลิกกำรใชส้ิทธิครัง้สุดทำ้ยใหถื้อว่ำหมดสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สำมัญตำม
ใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวอีกตอ่ไป 

4)    หลกัฐำนประกอบกำรจองซือ้ 
(ก)  บคุคลสญัชำตไิทย : ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน พรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 
(ข)  บคุคลตำ่งดำ้ว : ส ำเนำหนงัสือเดนิทำง พรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 
(ค)  นิตบิคุคลในประเทศ : ส ำเนำหนังสือรบัรองบริษัท ท่ีออกโดยกระทรวงพำณิชย์ท่ีออก

ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันก ำหนดกำรใชส้ิทธิ พรอ้มรบัรองส ำเนำ
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ถูกตอ้ง และเอกสำรหลกัฐำนของผูมี้อ  ำนำจลงลำยมือช่ือตำม 
(ก) หรือ (ข) พรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

(ง)  นิตบิคุคลตำ่งประเทศ : ส ำเนำหนังสือส ำคัญกำรจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อบังคับ และหนังสือรับรอง ท่ีออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวัน
ก ำหนดกำรใชส้ิทธิ ซึ่งรบัรองโดย Notary Public พรอ้มรบัรอง
ส ำเนำถูกตอ้ง และเอกสำรหลักฐำนของผูมี้อ  ำนำจลงลำยมือ
ช่ือตำม (ก) หรือ (ข) พรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

5)    จ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีขอใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมัญจะตอ้ง
เป็นจ ำนวนเต็มเท่ำนัน้ โดยอตัรำกำรใชส้ิทธิเท่ำกบัใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ
หนึ่งหน่วยตอ่หุน้สำมญัหนึ่งหุน้ เวน้แตก่ำรปรบัสิทธิตำมเง่ือนไขกำรปรบัสิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

6)    จ ำนวนหุน้สำมัญท่ีออกใหเ้ม่ือมีกำรใช้สิทธิจะค ำนวณโดยกำรน ำจ ำนวนเงินในกำรใช้สิทธิ ซึ่งผู้ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิไดช้  ำระตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้ หำรดว้ยรำคำกำรใชส้ิทธิ
ในขณะท่ีมีกำรใช้สิทธินั้น โดยบริษัทฯ จะออกหุ้นสำมัญเป็นจ ำนวนเต็มไม่เกินจ ำนวนหน่วยของ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ คณูดว้ยอตัรำกำรใชส้ิทธิ หำกมีกำรปรบัรำคำกำร
ใชส้ิทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใชส้ิทธิแลว้ ท  ำใหมี้เศษเหลืออยู่จำกกำรค ำนวณดงักล่ำว บรษัิทฯ จะไม่น ำเศษ
ดังกล่ำวมำคิดค ำนวณ และจะช ำระคืนเงินท่ีเหลือจำกกำรใช้สิทธิดังกล่ำวทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน
ภำยใน 14 วนั นบัจำกวนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิในแตล่ะครัง้ โดยไม่มีกำรคดิดอกเบีย้ไม่วำ่ในกรณีใดๆ 

 ในกรณีท่ีตอ้งมีกำรเปล่ียนแปลงอตัรำกำรใชสิ้ทธิตำมเกณฑก์ำรปรบัรำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใช้
สิทธิตำมท่ีระบุในเง่ือนไขกำรปรบัสิทธิ และมีเศษของจ ำนวนหุน้สำมญัท่ีจะไดร้บัจำกกำรใชส้ิทธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสิทธิใหต้ดัเศษของหุน้ทิง้ 

7)     หำกบริษัทฯ ไดร้บัหลักฐำนใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ไม่ครบตำมจ ำนวนท่ี
ระบุไวใ้นแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมัญ หรือบริษัทฯ ตรวจสอบไดว้่ำขอ้ควำมท่ีผู้ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ กรอกลงในแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใชส้ิทธิซื ้อหุน้
สำมญันัน้ไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ จะตอ้งท ำ
กำรแกไ้ขใหถู้กตอ้งภำยในวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้ หำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ท  ำกำรแกไ้ขใหถู้กตอ้งภำยในระยะเวลำดงักล่ำว บริษัทฯ จะถือว่ำกำรแจง้ควำม
จ ำนงในกำรใช้สิทธิในครัง้นั้นสิน้สภำพลงโดยไม่มีกำรใชสิ้ทธิ และบริษัทฯ จะจัดส่งเงินท่ีไดร้ับและ  

ใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียน ภำยใน 14 วนั นับจำกวนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิในแต่ละครัง้  โดยไม่มีกำรค ำนวณดอกเบีย้
ไม่วำ่ในกรณีใดๆ 

8)    ในกรณีท่ีผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ ช ำระจ ำนวนเงินในกำรใช้สิทธิ          
ไม่ครบถว้น บรษิัทฯ มีสิทธิท่ีจะด ำเนินกำรประกำรใดประกำรหนึ่ง ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ถือวำ่กำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิในแตล่ะครัง้นัน้สิน้สภำพลงโดยไม่มีกำรใชส้ิทธิ หรือ 

(ข) ถือว่ำจ ำนวนหุน้สำมญัท่ีจองซือ้มีจ  ำนวนเท่ำกบัจ ำนวนท่ีจะไดร้บัตำมจ ำนวนเงินในกำรใชส้ทิธิ 
ซึง่บรษิัทฯ ไดร้บัช ำระไวจ้รงิตำมรำคำกำรใชส้ิทธิในขณะนัน้ หรือ  

(ค) ให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ ช ำระ เงินเพ่ิมเติมตำมจ ำนวนท่ี
ประสงคจ์ะใชส้ิทธิใหค้รบถว้นภำยในระยะเวลำแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิในครัง้นัน้ หำกบริษัทฯ 



 

 

9 
 

ถูกตอ้ง และเอกสำรหลกัฐำนของผูมี้อ  ำนำจลงลำยมือช่ือตำม 
(ก) หรือ (ข) พรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

(ง)  นิตบิคุคลตำ่งประเทศ : ส ำเนำหนังสือส ำคัญกำรจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อบังคับ และหนังสือรับรอง ท่ีออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวัน
ก ำหนดกำรใชส้ิทธิ ซึ่งรบัรองโดย Notary Public พรอ้มรบัรอง
ส ำเนำถูกตอ้ง และเอกสำรหลักฐำนของผูมี้อ  ำนำจลงลำยมือ
ช่ือตำม (ก) หรือ (ข) พรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

5)    จ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีขอใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมัญจะตอ้ง
เป็นจ ำนวนเต็มเท่ำนัน้ โดยอตัรำกำรใชส้ิทธิเท่ำกบัใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ
หนึ่งหน่วยตอ่หุน้สำมญัหนึ่งหุน้ เวน้แตก่ำรปรบัสิทธิตำมเง่ือนไขกำรปรบัสิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

6)    จ ำนวนหุน้สำมัญท่ีออกใหเ้ม่ือมีกำรใช้สิทธิจะค ำนวณโดยกำรน ำจ ำนวนเงินในกำรใช้สิทธิ ซึ่งผู้ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิไดช้  ำระตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้ หำรดว้ยรำคำกำรใชส้ิทธิ
ในขณะท่ีมีกำรใช้สิทธินั้น โดยบริษัทฯ จะออกหุ้นสำมัญเป็นจ ำนวนเต็มไม่เกินจ ำนวนหน่วยของ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ คณูดว้ยอตัรำกำรใชส้ิทธิ หำกมีกำรปรบัรำคำกำร
ใชส้ิทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใชส้ิทธิแลว้ ท  ำใหมี้เศษเหลืออยู่จำกกำรค ำนวณดงักล่ำว บรษิัทฯ จะไม่น ำเศษ
ดังกล่ำวมำคิดค ำนวณ และจะช ำระคืนเงินท่ีเหลือจำกกำรใช้สิทธิดังกล่ำวทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน
ภำยใน 14 วนั นบัจำกวนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิในแตล่ะครัง้ โดยไม่มีกำรคดิดอกเบีย้ไม่วำ่ในกรณีใดๆ 

 ในกรณีท่ีตอ้งมีกำรเปล่ียนแปลงอตัรำกำรใชส้ิทธิตำมเกณฑก์ำรปรบัรำคำกำรใชส้ิทธิและอตัรำกำรใช้
สิทธิตำมท่ีระบุในเง่ือนไขกำรปรบัสิทธิ และมีเศษของจ ำนวนหุน้สำมญัท่ีจะไดร้บัจำกกำรใชส้ิทธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสิทธิใหต้ดัเศษของหุน้ทิง้ 

7)     หำกบริษัทฯ ไดร้บัหลักฐำนใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ไม่ครบตำมจ ำนวนท่ี
ระบุไวใ้นแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมัญ หรือบริษัทฯ ตรวจสอบไดว้่ำขอ้ควำมท่ีผู้ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ กรอกลงในแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซื ้อหุน้
สำมญันัน้ไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ จะตอ้งท ำ
กำรแกไ้ขใหถู้กตอ้งภำยในวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้ หำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ท  ำกำรแกไ้ขใหถู้กตอ้งภำยในระยะเวลำดงักล่ำว บริษัทฯ จะถือว่ำกำรแจง้ควำม
จ ำนงในกำรใช้สิทธิในครัง้นั้นสิน้สภำพลงโดยไม่มีกำรใชส้ิทธิ และบริษัทฯ จะจัดส่งเงินท่ีไดร้ับและ  

ใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียน ภำยใน 14 วนั นับจำกวนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิในแต่ละครัง้  โดยไม่มีกำรค ำนวณดอกเบีย้
ไม่วำ่ในกรณีใดๆ 

8)    ในกรณีท่ีผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ ช ำระจ ำนวนเงินในกำรใช้สิทธิ          
ไม่ครบถว้น บรษิัทฯ มีสิทธิท่ีจะด ำเนินกำรประกำรใดประกำรหนึ่ง ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ถือวำ่กำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิในแตล่ะครัง้นัน้สิน้สภำพลงโดยไม่มีกำรใชส้ิทธิ หรือ 

(ข) ถือว่ำจ ำนวนหุน้สำมญัท่ีจองซือ้มีจ  ำนวนเท่ำกบัจ ำนวนท่ีจะไดร้บัตำมจ ำนวนเงินในกำรใชส้ทิธิ 
ซึง่บรษิัทฯ ไดร้บัช ำระไวจ้รงิตำมรำคำกำรใชส้ิทธิในขณะนัน้ หรือ  

(ค) ให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ ช ำระ เงินเพิ่มเติมตำมจ ำนวนท่ี
ประสงคจ์ะใชส้ิทธิใหค้รบถว้นภำยในระยะเวลำแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิในครัง้นัน้ หำกบริษัทฯ 
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ไม่ไดร้บัเงินครบจ ำนวนในกำรใชสิ้ทธิภำยในระยะเวลำดงักล่ำว บรษิัทฯ จะถือวำ่กำรแจง้ควำมจ ำนง
ในกำรใชส้ิทธิในครัง้นัน้สิน้สภำพลงโดยไม่มีกำรใชส้ิทธิ 

หมำยเหต ุ : ในกำรใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ย บรษิัทฯ จะด ำเนินกำรตำมขอ้ (ข) ขำ้งตน้ 

 ในกรณีตำมขอ้ (ก) และ (ค) บริษัทฯ จะส่งเงินท่ีไดร้บัไวแ้ละใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซึง่บรษิัทฯ ถือวำ่ไม่มีกำรใชส้ิทธิดงักล่ำว คืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ
หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิทำงไปรษณียล์งทะเบียนภำยใน 14 วนั นบัจำกวนัก ำหนดกำร
ใชส้ิทธิในครัง้นัน้ โดยไม่มีดอกเบีย้ 

 ในกรณีตำมขอ้ (ข) บริษัทฯ จะส่งมอบใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแดงสิทธิส่วนท่ี
เหลือในกรณีท่ีบริษัทฯ ถือว่ำมีกำรใชส้ิทธิเพียงบำงส่วน คืนใหก้บัผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือ
ใบแทนส ำคญัแสดงสิทธิ ทำงไปรษณียล์งทะเบียนภำยใน 14 วนั นบัจำกวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ
ในครัง้นัน้ พรอ้มเงินส่วนท่ีเหลือ (ถำ้มี) โดยไม่มีดอกเบีย้ อย่ำงไรก็ดี ใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่มีกำรใชส้ิทธิดงักล่ำวยงัมีผลใชส้ิทธิตอ่ไปจนถงึวนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิ
ครัง้สดุทำ้ย 

9)   ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่ำอำกรแสตมป์หรือ
ภำษีอ่ืนใด (ถำ้มี) ตำมบทบญัญัติแห่งประมวลรษัฎำกรหรือขอ้บงัคบั หรือกฎหมำยต่ำงๆ ท่ีใชบ้งัคบั
ในกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

10)    เม่ือผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ท่ีประสงคจ์ะใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญั ไดป้ฏิบตัิ
ตำมเง่ือนไขกำรแจง้ควำมจ ำนงกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญั กล่ำวคือ ไดส้่งมอบทัง้ใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือ
ใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ แบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซื ้อหุน้สำมัญ และช ำระค่ำจองซือ้หุน้
สำมัญถูกตอ้งและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู ้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิจะ
ไม่สำมำรถเพิกถอนกำรใชส้ิทธิได ้

11)   เม่ือพน้ก ำหนดวนัใชส้ิทธิครัง้สุดทำ้ยแลว้ แต่ผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ยงัมิไดป้ฏิบตัิตำมเง่ือนไขของกำรใชส้ิทธิท่ีก ำหนดไวอ้ย่ำงครบถว้น ใหถื้อว่ำใบส ำคญัแสดงสิทธินั้นๆ 
สิน้สภำพลงโดยไม่มีกำรใชส้ิทธิ และผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิจะใชส้ิทธิไม่ไดอี้ก 

12)  ในกรณีท่ีผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ ส่งมอบใบส ำคัญแสดงสิทธิเป็น
จ ำนวนมำกกว่ำจ ำนวนท่ีประสงคจ์ะใชส้ิทธิ บริษัทฯ จะส่งใบส ำคญัแสดงสิทธิใบใหม่ โดยมีจ ำนวนของ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีลดลงใหแ้ก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิดงักล่ำว หำกใบส ำคญัแสดงสิทธินัน้อยู่
ในระบบใบหุน้ โดยทำงไปรษณียล์งทะเบียนภำยใน 14 วนั นบัจำกวนัก ำหนดกำรใชส้ิทธินัน้ๆ และจะท ำ
กำรยกเลิกใบส ำคญัแสดงสิทธิใบเก่ำ 

13)   บรษิัทฯ จะย่ืนขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทนุช ำระแลว้ของบรษิัทฯ ตอ่กระทรวงพำณิชย ์ตำมจ ำนวนหุน้
สำมัญที่ออกใหม่ส  ำหรบักำรใชส้ิทธิภำยใน 14 วนั นับตัง้แต่วนัที่บริษัทฯ ไดร้บัช ำระค่ำหุน้ตำม
จ ำนวนท่ีมีกำรใชส้ิทธิแต่ละครัง้ และบริษัทฯ จะด ำเนินกำรจดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีไดใ้ช้
สิทธินัน้เขำ้เป็นผูถื้อหุน้สำมญัของบริษัทฯ ในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ ตำมจ ำนวนหุน้สำมญัท่ีค  ำนวณได้
จำกกำรใชส้ิทธิครัง้นัน้ รวมทัง้บริษัทฯ จะด ำเนินกำรย่ืนขอน ำหุน้สำมญัท่ีเกิดจำกกำรใชส้ิทธิดงักล่ำวเข้ำจด
ทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ ภำยใน 30 วนั นบัแตว่นัท่ีมีกำรใชส้ิทธิในแตล่ะครัง้ 

14)    กำรออกและส่งมอบหุน้สำมัญออกใหม่ ช่ือท่ีจะระบุในหุน้สำมัญท่ีออกใหม่จะใช้ช่ือเดียวกับช่ือ  ท่ี
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ปรำกฏอยู่ในแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใชส้ิทธิ โดยบรษิัทฯ จะจดัส่งใบหุน้ไปยงัผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ตำมท่ีอยู่ท่ีไดร้ะบุไวใ้นแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใชส้ิทธิทำงไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบัภำยใน 14 วนั
ท ำกำรนบัจำกวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิแตล่ะครัง้ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ อำจตกลงกบัผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิล่วงหน้ำใหบ้ริษัทฯ เก็บใบหุ ้นสำมัญนั ้นไวที้่บริษัทฯ เพื่อใหผู้ ้ถือใบส ำค ัญแสดงสิทธิหรือ
ตัวแทนมำรับไปด้วยตนเองก็ได้ โดยจะตอ้งด  ำเนินกำรตำมที่ทำงบรษิัทฯ ก ำหนด 

 นอกจำกนีผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิอำจใชบ้ริกำรของ บริษัท ศนูยร์บัฝำกหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกัด 
เพ่ือฝำกหุน้ในระบบไรใ้บหุน้ (Scripless) ก็ได ้โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิตอ้งระบุช่ือบญัชีของบริษัท
สมำชิกของบรษิัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั โดยถกูตอ้งในแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใชส้ิทธิ
ซือ้หุน้สำมญั และบรษิัทฯ จะส่งมอบหุน้สำมญัหรือใบส ำคญัแสดงสิทธิผ่ำนบญัชีฝำกหลกัทรพัยภ์ำยใน 
7 วนัท ำกำรนบัจำกวนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิแตล่ะครัง้ 

15)    ในกรณีท่ีบริษัทฯ ไม่สำมำรถคืนเงินส่วนท่ีเหลือจำกกำรใชส้ิทธิเพียงบำงส่วน (ถำ้มี) ตำมขอ้ 8) ใหแ้ก่ผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิไดภ้ำยในระยะเวลำ 14 วนั นับแต่วนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิในครัง้นัน้ๆ ผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิจะไดร้บัดอกเบีย้ในอตัรำรอ้ยละ 7.50 ตอ่ปี โดยค ำนวณจำกจ ำนวนเงินส่วนท่ีเหลือจำกกำรใชส้ิทธิ
เพียงบำงส่วน นับแต่วนัท่ีพน้ก ำหนด 14 วนัดงักล่ำวจนถึงวันท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดร้บัคืนเงิน
ส่วนท่ีไม่ไดใ้ชส้ิทธิ  

อย่ำงไรก็ตำม หำกบรษิัทฯ ไดด้  ำเนินกำรส่งเช็ค ดร๊ำฟท ์ตั๋วแลกเงินธนำคำร หรือค  ำสั่งจ่ำยเงินของ
ธนำคำรซึ่งขีดคร่อมสั่งจ่ำยเฉพำะช่ือผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมท่ีอยู่ท่ีระบุ
ในหนงัสือแสดงควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิโดยถกูตอ้งแลว้ ใหถื้อวำ่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดร้บัเงินส่วนเหลือ
จำกกำรใชส้ิทธิเพียงบำงส่วนคืนแลว้โดยชอบและไม่มีสิทธิเรียกรอ้งดอกเบีย้ และ/หรือคำ่เสียหำยใดๆ อีกตอ่ไป 

16)   ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งใชส้ิทธิจองซือ้หุน้สำมญัไม่ต  ่ำกวำ่ 100 หุน้สำมญั 
โดยจ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีขอใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัจะตอ้งเป็นจ ำนวนเตม็เท่ำนัน้ เวน้แต ่
(ก) กรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีมีสิทธิในกำรซือ้หุน้ต  ่ำกว่ำ 100  หุน้สำมญั 

จะตอ้งใชส้ิทธิในกำรซือ้หุน้สำมญัในครัง้เดียวทัง้จ  ำนวน 
(ข) กรณีท่ีเป็นกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ

สำมำรถท่ีจะใชส้ิทธิจองซือ้หุน้สำมญัในจ ำนวนเท่ำใดก็ได ้

17)    กำรค ำนวณกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิ จะไม่มีกำรเปล่ียนแปลง ซึ่งท  ำให้
รำคำกำรใชส้ิทธิใหม่สงูขึน้ และ/หรือ อตัรำกำรใชส้ิทธิลดลง เวน้แตก่รณีกำรรวมหุน้ และจะใชร้ำคำกำร
ใชส้ิทธิใหม่หลังกำรเปล่ียนแปลง (ทศนิยม 3 ต ำแหน่ง) คณูกับจ ำนวนหุน้สำมัญ (จ ำนวนหุน้สำมัญ
ค ำนวณไดจ้ำกอตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่ คณูกบัจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ 
เม่ือคูณไดจ้  ำนวนหุน้ออกมำเป็นเศษหุน้ ใหต้ดัเศษของหุน้นัน้ทิง้) ส่วนในกรณีที่กำรเปลี่ยนแปลง
รำคำกำรใชส้ิทธิดงักล่ำวมีผลท ำใหร้ำคำกำรใชส้ิทธิใหม่มีรำคำซึ่งต  ่ำกว่ำมลูค่ำท่ีตรำไวข้องหุน้สำมญั
ของบรษิัทฯ ใหใ้ชม้ลูคำ่ท่ีตรำไวข้องหุน้สำมญัของบรษิัทฯ เป็นรำคำกำรใชส้ิทธิใหม่ 

18)   ในกรณีที่หุน้สำมัญที่ส  ำรองไวเ้พื่อรองร ับกำรใช ้สิทธิไม่เพียงพอ บริษัทฯ จะด ำเ นินกำรชดใช้
ค่ำเสียหำยท่ีเกิดขึน้ใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนส ำคญัแสดงสิทธิท่ีไม่สำมำรถใชส้ิทธิได ้
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ จะไม่ชดใชค้่ำเสียหำยใหแ้ก่ผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญั
แสดงสิทธิท่ีไม่สำมำรถใช้สิทธิได ้ถึงแม้ว่ำจะมีหุ ้นสำมัญเพียงพอก็ตำม กล่ำวคือ ในกรณีท่ีผู ้ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิต่ำงดำ้วไม่สำมำรถใชสิ้ทธิได ้เพรำะถูกจ ำกดัสิทธิตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ท่ีระบใุน
ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ 
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ปรำกฏอยู่ในแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใชส้ิทธิ โดยบรษิัทฯ จะจดัส่งใบหุน้ไปยงัผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ตำมท่ีอยู่ท่ีไดร้ะบุไวใ้นแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใชส้ิทธิทำงไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบัภำยใน 14 วนั
ท ำกำรนบัจำกวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิแตล่ะครัง้ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ อำจตกลงกบัผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิล่วงหน้ำใหบ้ริษัทฯ เก็บใบหุ ้นสำมัญนั ้นไวที้่บริษัทฯ เพื่อใหผู้ ้ถือใบส ำค ัญแสดงสิทธิหรือ
ตัวแทนมำรับไปด้วยตนเองก็ได้ โดยจะตอ้งด  ำเนินกำรตำมที่ทำงบรษิัทฯ ก ำหนด 

 นอกจำกนีผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิอำจใชบ้ริกำรของ บริษัท ศนูยร์บัฝำกหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกัด 
เพ่ือฝำกหุน้ในระบบไรใ้บหุน้ (Scripless) ก็ได ้โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิตอ้งระบุช่ือบญัชีของบริษัท
สมำชิกของบรษิัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั โดยถกูตอ้งในแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใชส้ิทธิ
ซือ้หุน้สำมญั และบรษิัทฯ จะส่งมอบหุน้สำมญัหรือใบส ำคญัแสดงสิทธิผ่ำนบญัชีฝำกหลกัทรพัยภ์ำยใน 
7 วนัท ำกำรนบัจำกวนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิแตล่ะครัง้ 

15)    ในกรณีท่ีบริษัทฯ ไม่สำมำรถคืนเงินส่วนท่ีเหลือจำกกำรใชส้ิทธิเพียงบำงส่วน (ถำ้มี) ตำมขอ้ 8) ใหแ้ก่ผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิไดภ้ำยในระยะเวลำ 14 วนั นับแต่วนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิในครัง้นัน้ๆ ผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิจะไดร้บัดอกเบีย้ในอตัรำรอ้ยละ 7.50 ตอ่ปี โดยค ำนวณจำกจ ำนวนเงินส่วนท่ีเหลือจำกกำรใชส้ิทธิ
เพียงบำงส่วน นับแต่วนัท่ีพน้ก ำหนด 14 วนัดงักล่ำวจนถึงวันท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดร้บัคืนเงิน
ส่วนท่ีไม่ไดใ้ชส้ิทธิ  

อย่ำงไรก็ตำม หำกบรษิัทฯ ไดด้  ำเนินกำรส่งเช็ค ดร๊ำฟท ์ตั๋วแลกเงินธนำคำร หรือค  ำสั่งจ่ำยเงินของ
ธนำคำรซึ่งขีดคร่อมสั่งจ่ำยเฉพำะช่ือผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมท่ีอยู่ท่ีระบุ
ในหนงัสือแสดงควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิโดยถกูตอ้งแลว้ ใหถื้อวำ่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดร้บัเงินส่วนเหลือ
จำกกำรใชสิ้ทธิเพียงบำงส่วนคืนแลว้โดยชอบและไม่มีสิทธิเรียกรอ้งดอกเบีย้ และ/หรือคำ่เสียหำยใดๆ อีกตอ่ไป 

16)   ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งใชส้ิทธิจองซือ้หุน้สำมญัไม่ต  ่ำกวำ่ 100 หุน้สำมญั 
โดยจ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีขอใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัจะตอ้งเป็นจ ำนวนเตม็เท่ำนัน้ เวน้แต ่
(ก) กรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีมีสิทธิในกำรซือ้หุน้ต  ่ำกว่ำ 100  หุน้สำมญั 

จะตอ้งใชส้ิทธิในกำรซือ้หุน้สำมญัในครัง้เดียวทัง้จ  ำนวน 
(ข) กรณีท่ีเป็นกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ

สำมำรถท่ีจะใชส้ิทธิจองซือ้หุน้สำมญัในจ ำนวนเท่ำใดก็ได ้

17)    กำรค ำนวณกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชส้ิทธิ จะไม่มีกำรเปล่ียนแปลง ซึ่งท  ำให้
รำคำกำรใชส้ิทธิใหม่สงูขึน้ และ/หรือ อตัรำกำรใชส้ิทธิลดลง เวน้แตก่รณีกำรรวมหุน้ และจะใชร้ำคำกำร
ใชส้ิทธิใหม่หลังกำรเปล่ียนแปลง (ทศนิยม 3 ต ำแหน่ง) คณูกับจ ำนวนหุน้สำมัญ (จ ำนวนหุน้สำมัญ
ค ำนวณไดจ้ำกอตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่ คณูกบัจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ 
เม่ือคูณไดจ้  ำนวนหุน้ออกมำเป็นเศษหุน้ ใหต้ดัเศษของหุน้นัน้ทิง้) ส่วนในกรณีที่กำรเปลี่ยนแปลง
รำคำกำรใชส้ิทธิดงักล่ำวมีผลท ำใหร้ำคำกำรใชส้ิทธิใหม่มีรำคำซึ่งต  ่ำกว่ำมลูค่ำท่ีตรำไวข้องหุน้สำมญั
ของบรษิัทฯ ใหใ้ชม้ลูคำ่ท่ีตรำไวข้องหุน้สำมญัของบรษิัทฯ เป็นรำคำกำรใชส้ิทธิใหม่ 

18)   ในกรณีที่หุน้สำมัญที่ส  ำรองไวเ้พื่อรองร ับกำรใช ้สิทธิไม่เพียงพอ บริษัทฯ จะด ำเ นินกำรชดใช้
ค่ำเสียหำยท่ีเกิดขึน้ใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนส ำคญัแสดงสิทธิท่ีไม่สำมำรถใชสิ้ทธิได ้
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ จะไม่ชดใชค้่ำเสียหำยใหแ้ก่ผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญั
แสดงสิทธิท่ีไม่สำมำรถใช้สิทธิได ้ถึงแม้ว่ำจะมีหุ ้นสำมัญเพียงพอก็ตำม กล่ำวคือ ในกรณีท่ีผู ้ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิต่ำงดำ้วไม่สำมำรถใชส้ิทธิได ้เพรำะถูกจ ำกดัสิทธิตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ท่ีระบใุน
ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ 
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19)   ในช่วงระยะเวลำตัง้แต่วนัท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ แสดงควำมจ ำนงใช้
สิทธิโดยถกูตอ้งสมบรูณแ์ลว้นัน้ จนถงึวนัก่อนวนัท่ีนำยทะเบียนหุน้ของบริษัทฯ ไดจ้ดแจง้ช่ือของผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวเป็นผูถื้อหุน้ในสมดุทะเบียนรำยช่ือผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ 
และกระทรวงพำณิชยไ์ดร้บัจดทะเบียนเพิ่มทนุช ำระแลว้อนัเน่ืองมำจำกกำรใชส้ิทธินั้น บรษิัทฯ จะถือว่ำ
สิทธิของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวมีสิทธิและสภำพเช่นเดียวกบั  
ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ียังไม่ไดแ้สดงควำมจ ำนงใช้สิทธิ แต่ทัง้นี ้
นับตั้งแต่วันท่ีนำยทะเบียนหุน้ของบริษัทฯ ได้จดแจ้งช่ือของผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีไดแ้สดงควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิโดยถูกตอ้งสมบูรณแ์ลว้ในสมดุทะเบียนรำยช่ือ   
ผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ และกระทรวงพำณิชยไ์ดร้บัจดทะเบียนเพิ่มทนุช ำระแลว้อนัเน่ืองมำจำกกำรใชสิ้ทธินัน้  

 บรษิัทฯ จะถือวำ่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิมีฐำนะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ 
โดยสมบรูณ ์

1.2.6  เงือ่นไขอื่นเกี่ยวกับกำรใช้สิทธิ 

1)    บริษัทฯ จะไม่ออกหุน้สำมัญใหแ้ก่ผูใ้ชส้ิทธิท่ีไม่ใช่สัญชำติไทย ซึ่งไดด้  ำเนินกำรใชส้ิทธิตำมวิธีกำรใช้
สิทธิจนท ำใหส้ดัส่วนกำรถือหุน้ของคนท่ีไม่ใช่สญัชำติไทยมีจ ำนวนเกินกว่ำรอ้ยละ 49 ของจ ำนวนหุน้ท่ี
จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัท ตำมที่ระบไุวใ้นขอ้บงัคบัฯ หรือตำมสดัส่วนท่ีอำจมีกำรแกไ้ขขอ้บงัคบั
ในอนำคต 

2)    หำกข้อจ ำกัดกำรโอนดังกล่ำวข้ำงต้นมีผลท ำให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีไม่ใช่สัญชำติไทยท่ีได้
ด  ำเนินกำรใชส้ิทธิตำมวิธีกำรใชสิ้ทธิ ไม่สำมำรถใชสิ้ทธิไดต้ำมจ ำนวนท่ีระบใุนแบบแจง้ควำมจ ำนงกำร
ใชส้ิทธิซือ้หุน้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะคืนใบส ำคญัแสดงสิทธิพรอ้มเงินส่วนท่ีเหลือ (ถำ้มี) ในส่วนท่ี        
ไม่สำมำรถใชส้ิทธิไดโ้ดยไม่มีดอกเบีย้ใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีไม่ใช่สัญชำติไทยดงักล่ำวทำง
ไปรษณียล์งทะเบียนภำยใน 14 วนั นบัจำกวนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิในครัง้นัน้ๆ 

3)    บริษัทฯ จะด ำเนินกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิใหแ้ก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีมิใช่สัญชำติไทย
ตำมล ำดบักำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิท่ีครบถว้นสมบรูณต์ำมที่ก  ำหนดในกำรใชส้ิทธิในแตล่ะครัง้  

4)    ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีมิใช่สัญชำติไทยจะไม่ไดร้ ับกำรชดเชย ไม่ว่ำในรูปแบบใดจำกบริษัทฯ  
ในกรณีท่ีไม่สำมำรถด ำเนินกำรใช้สิทธิได้ โดยมีสำเหตุมำจำกข้อจ ำกัดเรื่องสัดส่วนกำรถือครอง
หลกัทรพัยข์อง ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีมิใช่สญัชำตไิทย 

 
2.  มำตรกำรคุ้มครองผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

2.1 สิทธิของบริษัทฯ ในกำรเรียกให้ผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิก่อนระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

 ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีบริษัทฯ ออกครัง้นีไ้ม่มีขอ้ก ำหนดใหบ้ริษัทฯ สำมำรถเรียกใหผู้้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิใช้สิทธิก่อน
ระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ และบรษิัทฯ จะไม่ขยำยอำยุใบส ำคญัแสดงสิทธิ รวมถงึจะไม่แกไ้ขเปล่ียนแปลงรำคำ
และอตัรำกำรใชส้ิทธิเวน้แตจ่ะมีกำรปรบัสิทธิเม่ือเกิดเหตกุำรณต์ำมขอ้ 2.2.1 ถงึขอ้ 2.2.6  

2.2  เงือ่นไขกำรปรับสิทธิ 
ทัง้นี ้เพ่ือรกัษำผลประโยชนต์อบแทนของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ใหด้อ้ยไปกว่ำเดิม บริษัทฯ จะด ำเนินกำรปรบัรำคำกำร

ใชส้ิทธิและอตัรำกำรใชส้ิทธิในกำรซือ้หุน้สำมญัตลอดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ เม่ือเกิดเหตกุำรณใ์ดเหตกุำรณห์นึ่งดงัตอ่ไปนี้ 
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    Ratio 1            =                      Ratio 0 x (Par 0) 
                 Par 1 
 

2.2.1 เม่ือบริษัทฯ มีกำรเปล่ียนแปลงมลูค่ำท่ีตรำไวข้องหุน้สำมญัของบรษิัทฯ อนัเป็นผลมำจำกกำรรวมหุน้หรือแบ่งแยก
หุน้ของบริษัทฯ ซึ่งกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชส้ิทธิและอัตรำกำรใชส้ิทธิจะมีผลทนัที เม่ือมูลค่ำท่ีตรำไวมี้ผลใช้
บงัคบัตำมที่เผยแพรผ่่ำนระบบเผยแพรข่อ้มลูทำงส่ืออิเล็กทรอนิกสข์องตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

(1) รำคำกำรใชส้ิทธิ จะเปล่ียนแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้
 

Price 1            =             Price 0 x (Par 1) 
                             Par 0 

 
(2) อตัรำกำรใชส้ิทธิ จะเปล่ียนแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้

 
 

 
            
            โดยท่ี   Price 1         คือ       รำคำกำรใชส้ิทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
  Price 0 คือ รำคำกำรใชส้ิทธิเดมิก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
  Ratio 1 คือ อตัรำกำรใชส้ิทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
  Ratio 0 คือ อตัรำกำรใชส้ิทธิเดมิก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
  Par 1 คือ มลูคำ่ท่ีตรำไวข้องหุน้สำมญัหลงักำรเปล่ียนแปลง 
  Par 0 คือ มลูคำ่ท่ีตรำไวข้องหุน้สำมญัเดมิก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

2.2.2    เม่ือบริษัทฯ เสนอขำยหุน้สำมญัท่ีออกใหม่ใหก้ับผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ ประชำชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจ ำกดั โดย
รำคำเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสำมัญท่ีออกใหม่ต  ่ำกว่ำรอ้ยละ 90 ของ “รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ” ซึ่งกำร
เปล่ียนแปลงรำคำกำรใชส้ิทธิและอตัรำกำรใชส้ิทธิจะมีผลบงัคบัทนัที ตัง้แต่วนัแรกท่ีผูซ้ือ้หุน้สำมญัจะไม่ไดร้บัสิทธิในกำร
จองซือ้หุน้สำมัญท่ีออกใหม่ (วนัแรกท่ีตลำดหลักทรพัยข์ึน้เครื่องหมำย XR) ส ำหรบักรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่      
ผูถื้อหุน้เดมิ (Rights Issue) และ/หรือ วนัแรกของกำรเสนอขำยหุน้สำมญัท่ีออกใหม่ใหแ้ก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือ 
บคุคลในวงจ ำกดั แลว้แตก่รณี 

 “รำคำเฉล่ียตอ่หุน้ของหุน้สำมญัท่ีออกใหม่” ค ำนวณไดจ้ำกจ ำนวนเงินทัง้หมดท่ีบริษัทฯ จะไดร้บัจำกกำร
เสนอขำยหุน้สำมญั หกัดว้ยคำ่ใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรเสนอขำยหุน้ หำรดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออกใหม่
ทัง้หมดในครัง้นัน้ 

 ในกรณีท่ีมีกำรเสนอขำยหุน้สำมัญท่ีออกใหม่พรอ้มกันในรำคำเสนอขำยท่ีแตกต่ำงกันภำยใตเ้ง่ือนไข
ท่ีจะตอ้งจองซือ้หุน้ดงักล่ำวดว้ยกนั ใหน้  ำรำคำหุน้ดงักล่ำวและจ ำนวนหุน้ท่ีออกใหม่ทัง้หมดมำค ำนวณ
รำคำเฉล่ียต่อหุน้ของหุน้สำมัญท่ีออกใหม่ แต่ในกรณีท่ีกำรเสนอขำยพรอ้มกันดังกล่ำวไม่อยู่ภำยใต้
เง่ือนไขที่จะตอ้งจองซือ้ดว้ยกนั ใหน้  ำจ ำนวนหุน้และรำคำเสนอขำยท่ีต  ่ำกว่ำรอ้ยละ 90 ของ “รำคำตลำด
ของหุน้สำมญัของบรษิัทฯ” มำค ำนวณกำรเปล่ียนแปลงเทำ่นัน้ 

 “รำคำตลำดของหุน้สำมญัของบริษัทฯ” ไดก้  ำหนดไวเ้ท่ำกบั “รำคำเฉล่ียถ่วงน ำ้หนกัตอ่หุน้ของหุน้สำมญั
ของบริษัทฯ” โดยท่ี “รำคำตลำดเฉล่ียถ่วงน ำ้หนกัต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบรษิัทฯ” เท่ำกบัมลูค่ำกำรซือ้
ขำยหุน้สำมญัทัง้หมดของบรษิัทฯ หำรดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัของบริษัทฯ ท่ีมีกำรซือ้ขำยทัง้หมดในตลำด
หลกัทรพัยฯ์ ในระยะเวลำ 14 วนัท ำกำร (วนัท่ีเปิดท ำกำรซือ้ขำยของตลำดหลักทรพัย์ฯ) ติดต่อกนัก่อน
วนัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ 
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รำคำเฉล่ียต่อหุน้ของหุน้สำมัญท่ีออกใหม่ แต่ในกรณีท่ีกำรเสนอขำยพรอ้มกันดังกล่ำวไม่อยู่ภำยใต้
เง่ือนไขที่จะตอ้งจองซือ้ดว้ยกนั ใหน้  ำจ ำนวนหุน้และรำคำเสนอขำยท่ีต  ่ำกว่ำรอ้ยละ 90 ของ “รำคำตลำด
ของหุน้สำมญัของบรษิัทฯ” มำค ำนวณกำรเปล่ียนแปลงเทำ่นัน้ 

 “รำคำตลำดของหุน้สำมญัของบริษัทฯ” ไดก้  ำหนดไวเ้ท่ำกบั “รำคำเฉล่ียถ่วงน ำ้หนกัตอ่หุน้ของหุน้สำมญั
ของบริษัทฯ” โดยท่ี “รำคำตลำดเฉล่ียถ่วงน ำ้หนกัต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบรษิัทฯ” เท่ำกบัมลูค่ำกำรซือ้
ขำยหุน้สำมญัทัง้หมดของบรษิัทฯ หำรดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัของบริษัทฯ ท่ีมีกำรซือ้ขำยทัง้หมดในตลำด
หลกัทรพัยฯ์ ในระยะเวลำ 14 วนัท ำกำร (วนัท่ีเปิดท ำกำรซือ้ขำยของตลำดหลักทรพัย์ฯ) ติดต่อกนัก่อน
วนัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ 

14 
 

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

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

 “วนัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ” หมำยถึง วนัแรกท่ีผูซ้ือ้หุน้สำมัญจะไม่รบัสิทธิในกำรจองซือ้หุน้สำมญั ท่ีออก
ใหม่ (วนัแรกท่ีตลำดหลกัทรพัยฯ์ ขึน้เครื่องหมำย XR) ส ำหรบักรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดมิ (Rights 
Issues) และ/หรือ วนัแรกของกำรเสนอขำยหุน้สำมัญท่ีออกใหม่ส  ำหรบักรณีท่ีเป็นกำร เสนอขำยใหแ้ก่
ประชำชนทั่วไป และ/หรือ กรณีท่ีเป็นวนัแรกของกำรเสนอขำยใหแ้กบุ่คคลในวงจ ำกดั แลว้แตก่รณี 

 ในกรณีท่ีไม่สำมำรถหำ “รำคำตลำดของหุน้สำมัญของบริษัทฯ” ได ้เน่ืองจำกหุน้สำมัญไม่มีกำรซือ้ขำยใน
ช่วงเวลำดงักล่ำว บรษิัทฯ จะด ำเนินกำรก ำหนดรำคำยตุธิรรมเพ่ือใชใ้นกำรค ำนวณแทน 

   รำคำกำรใชส้ิทธิ จะเปล่ียนแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้

 
 
 
 อตัรำกำรใชส้ิทธิ จะเปล่ียนแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้

 
 
 

                               โดยท่ี  Price 1         คือ       รำคำกำรใชส้ิทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง  
Price 0 คือ รำคำกำรใชส้ิทธิเดมิก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 1 คือ อตัรำกำรใชส้ิทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 0 คือ อตัรำกำรใชส้ิทธิเดมิก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
MP คือ รำคำตลำดของหุน้สำมญัของบริษัทฯ ตำมควำมหมำย เช่นเดียวกับ

รำยละเอียดในขอ้ 2.2.2 ขำ้งตน้ 
A คือ จ ำนวนหุน้สำมัญท่ีไดเ้รียกช ำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วนัก่อนปิดสมุด

ทะเบียนผู้ถือหุน้เพ่ือสิทธิในกำรจองซือ้หุน้สำมัญท่ีออกใหม่  กรณี
เสนอขำยหุน้สำมญัใหแ้ก่ผู้ถือหุน้เดิม และ/หรือ ก่อนวนัแรกของกำร
เสนอขำยหุ้นสำมัญท่ีออกใหม่ กรณีเสนอขำยหุ้นสำมัญให้แก่
ประชำชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขำยหุน้สำมญัใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั 
แลว้แตก่รณี 

B คือ จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออกใหม่เพ่ือเสนอขำยแก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ 
เสนอขำยต่อประชำชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกัด
แลว้แตก่รณี 

BX คือ จ ำนวนเงินท่ีบริษัทฯ จะไดร้บัทัง้สิน้หลังหกัค่ำใชจ้่ำยจำกกำรเสนอ
ขำยหุน้สำมญัท่ีออกใหม่ (ถำ้มี) ทัง้ในกรณีกำรเสนอขำยใหแ้กผู่ถื้อหุน้เดิม 
และ/หรือ เสนอขำยต่อประชำชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขำยใหแ้ก่
บคุคลในวงจ ำกดัแลว้แตก่รณี 

2.2.3    เม่ือบริษัทฯ เสนอขำยหลักทรพัยอ์อกใหม่ใดๆ ใหก้ับผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ ประชำชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลใน
วงจ ำกดั โดยท่ีหลกัทรพัยน์ัน้ใหส้ิทธิท่ีจะแปลงสภำพเป็นหุน้สำมญั หรือใหส้ิทธิในกำรซือ้หุน้สำมญั เช่น หุน้กูแ้ปลง
สภำพ ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สำมัญ โดยรำคำเฉล่ียต่อหุน้ของหุน้สำมญัท่ีออกใหม่เพ่ือรบัรองกำรใชส้ิทธิ
ดงักล่ำวต ่ำกวำ่รอ้ยละ 90 ของ “รำคำตลำดของหุน้สำมญัของบรษิัทฯ” กำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใช้
สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกท่ีผูซ้ือ้หุน้สำมญัไม่ไดร้ับสิทธิในกำรซือ้หลกัทรพัยใ์ดๆ ท่ีใหส้ิทธิท่ีจะแปลงสภำพ
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เป็นหุน้สำมญัหรือใชส้ิทธิในกำรซือ้หุน้สำมญั (วนัแรกท่ีตลำดหลักทรพัย์ฯ ขึน้เครื่องหมำย XR) ส  ำหรบักรณีท่ีเป็น
กำรเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Rights Issues) และ/หรือ วนัแรกของกำรเสนอขำยหลักทรพัยอ์อกใหม่ใดๆ ท่ีให้
สิทธิจะท่ีแปลงสภำพ เป็นหุน้สำมญัหรือใหส้ิทธิในกำรซือ้หุน้สำมญั กรณีท่ีเป็นกำรขำยใหแ้ก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือ 
กรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั แลว้แตก่รณี 

 “รำคำเฉล่ียตอ่หุน้สำมญัท่ีออกใหม่เพ่ือรบัรองกำรใชส้ิทธิ” ค ำนวณไดจ้ำกจ ำนวนเงินท่ีบรษิัทฯ จะไดร้บั
จำกกำรขำยหลกัทรพัยท่ี์ใหส้ิทธิท่ีจะแปลงสภำพเป็นหุน้สำมญั หรือใหส้ิทธิในกำรซือ้หุน้สำมญั รวมกบั
เงินท่ีจะไดร้บัจำกกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญันัน้ หกัดว้ยค่ำใชจ้่ำยท่ีเกิดขึน้จำกกำรเสนอขำยหลกัทรพัย์
ท่ีออกใหม่ หำรดว้ยจ ำนวนหุน้ทัง้สิน้ท่ีตอ้งออกใหม่เพ่ือรองรบักบักำรใชส้ิทธินัน้ 

 “รำคำตลำดของหุน้สำมญัของบรษิัทฯ” มีควำมหมำยเช่นเดียวกบัรำยละเอียดในขอ้ 2.2.2 ขำ้งตน้ 

 “วนัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ” หมำยถงึ วนัแรกท่ีผูถื้อหุน้สำมญัจะไม่ไดร้บัสิทธิในกำรจองซือ้หลกัทรพัยท่ี์ออก
ใหม่ใดๆ ท่ีใหส้ิทธิแปลงสภำพเป็นหุน้สำมญั หรือใหส้ิทธิในกำรซือ้หุน้สำมัญ ส ำหรบักรณีท่ีเป็นกำร
เสนอขำยหลักทรัพย์ดังกล่ำวให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วนัแรกของกำรเสนอขำย
หลักทรัพย์ท่ีออกใหม่ใดๆ ท่ีให้สิทธิแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญหรือให้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมัญแก่
ประชำชนทั่วไป และ/หรือ กรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั แลว้แตก่รณี 

(1) รำคำกำรใชส้ิทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสตูรค ำนวณดงันี ้
 

 
  

(2)   อตัรำกำรใชส้ิทธิ จะเปล่ียนแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี  ้
  

 
 

 
โดยท่ี   Price 1        คอื        รำคำกำรใชส้ิทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง  

Price 0 คือ รำคำกำรใชส้ิทธิเดมิก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 1 คือ อตัรำกำรใชส้ิทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 0 คือ อตัรำกำรใชส้ิทธิเดมิก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
MP คือ รำคำตลำดของหุน้สำมัญของบริษัทฯ ตำมควำมหมำยเช่นเดียวกับ

รำยละเอียดในขอ้ 2.2.2 ขำ้งตน้ 
A คือ จ ำนวนหุน้สำมัญท่ีไดเ้รียกช ำระเต็มมูลค่ำแลว้ ณ วันก่อนปิดสมุด

ทะเบียนผูถื้อหุน้เพ่ือกำรจองซือ้หลกัทรพัยท่ี์ออกใหม่ท่ีใหส้ิทธิแปลง
สภำพเป็นหุน้สำมัญ หรือใหสิ้ทธิในกำรซือ้หุน้สำมัญกรณีเสนอขำย
ใหแ้ก่ผู้ถือหุน้เดิม และ/หรือ วันแรกของกำรเสนอขำยหลักทรพัย์ท่ี
ออกใหม่ท่ีใหส้ิทธิแปลงสภำพเป็นหุน้สำมัญ หรือใหส้ิทธิในกำรซือ้หุน้
สำมญักรณีเสนอขำยตอ่ประชำชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขำยหุน้
ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดัแลว้แตก่รณี 

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

Ratio 1  = Ratio 0 x [MP (A + B)] 
        [(A x MP) + BX] 
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เป็นหุน้สำมญัหรือใชส้ิทธิในกำรซือ้หุน้สำมญั (วนัแรกท่ีตลำดหลักทรพัย์ฯ ขึน้เครื่องหมำย XR) ส  ำหรบักรณีท่ีเป็น
กำรเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Rights Issues) และ/หรือ วนัแรกของกำรเสนอขำยหลักทรพัยอ์อกใหม่ใดๆ ท่ีให้
สิทธิจะท่ีแปลงสภำพ เป็นหุน้สำมญัหรือใหส้ิทธิในกำรซือ้หุน้สำมญั กรณีท่ีเป็นกำรขำยใหแ้ก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือ 
กรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั แลว้แตก่รณี 

 “รำคำเฉล่ียตอ่หุน้สำมญัท่ีออกใหม่เพ่ือรบัรองกำรใชส้ิทธิ” ค ำนวณไดจ้ำกจ ำนวนเงินท่ีบรษิัทฯ จะไดร้บั
จำกกำรขำยหลกัทรพัยท่ี์ใหส้ิทธิท่ีจะแปลงสภำพเป็นหุน้สำมญั หรือใหส้ิทธิในกำรซือ้หุน้สำมญั รวมกบั
เงินท่ีจะไดร้บัจำกกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญันัน้ หกัดว้ยค่ำใชจ้่ำยท่ีเกิดขึน้จำกกำรเสนอขำยหลกัทรพัย์
ท่ีออกใหม่ หำรดว้ยจ ำนวนหุน้ทัง้สิน้ท่ีตอ้งออกใหม่เพ่ือรองรบักบักำรใชส้ิทธินัน้ 

 “รำคำตลำดของหุน้สำมญัของบรษิัทฯ” มีควำมหมำยเช่นเดียวกบัรำยละเอียดในขอ้ 2.2.2 ขำ้งตน้ 

 “วนัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ” หมำยถงึ วนัแรกท่ีผูถื้อหุน้สำมญัจะไม่ไดร้บัสิทธิในกำรจองซือ้หลกัทรพัยท่ี์ออก
ใหม่ใดๆ ท่ีใหส้ิทธิแปลงสภำพเป็นหุน้สำมญั หรือใหส้ิทธิในกำรซือ้หุน้สำมัญ ส ำหรบักรณีท่ีเป็นกำร
เสนอขำยหลักทรัพย์ดังกล่ำวให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของกำรเสนอขำย
หลักทรัพย์ท่ีออกใหม่ใดๆ ท่ีให้สิทธิแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญหรือให้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมัญแก่
ประชำชนทั่วไป และ/หรือ กรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั แลว้แตก่รณี 

(1) รำคำกำรใชส้ิทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสตูรค ำนวณดงันี ้
 

 
  

(2)   อตัรำกำรใชส้ิทธิ จะเปล่ียนแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี  ้
  

 
 

 
โดยท่ี   Price 1        คอื        รำคำกำรใชส้ิทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง  

Price 0 คือ รำคำกำรใชส้ิทธิเดมิก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 1 คือ อตัรำกำรใชส้ิทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 0 คือ อตัรำกำรใชส้ิทธิเดมิก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
MP คือ รำคำตลำดของหุน้สำมัญของบริษัทฯ ตำมควำมหมำยเช่นเดียวกับ

รำยละเอียดในขอ้ 2.2.2 ขำ้งตน้ 
A คือ จ ำนวนหุน้สำมัญท่ีไดเ้รียกช ำระเต็มมูลค่ำแลว้ ณ วันก่อนปิดสมุด

ทะเบียนผูถื้อหุน้เพ่ือกำรจองซือ้หลกัทรพัยท่ี์ออกใหม่ท่ีใหสิ้ทธิแปลง
สภำพเป็นหุน้สำมัญ หรือใหสิ้ทธิในกำรซือ้หุน้สำมัญกรณีเสนอขำย
ใหแ้ก่ผู้ถือหุน้เดิม และ/หรือ วันแรกของกำรเสนอขำยหลักทรพัย์ท่ี
ออกใหม่ท่ีใหส้ิทธิแปลงสภำพเป็นหุน้สำมัญ หรือใหส้ิทธิในกำรซือ้หุน้
สำมญักรณีเสนอขำยตอ่ประชำชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขำยหุน้
ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดัแลว้แตก่รณี 

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

Ratio 1  = Ratio 0 x [MP (A + B)] 
        [(A x MP) + BX] 
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B คือ จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออกใหม่ เพ่ือรองรบักำรใชส้ิทธิของหลกัทรพัยใ์ดๆ 
ท่ีใหส้ิทธิแปลงสภำพเป็นหุน้สำมัญ หรือใหสิ้ทธิในกำรซือ้หุน้สำมญั 
ตำมท่ีเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ เสนอขำยต่อประชำชน
ทั่วไป และ/หรือ เสนอขำยใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั แลว้แตก่รณี 

BX คือ จ ำนวนเงินท่ีบริษัทฯ จะไดร้บัทัง้สิน้หลงัหกัค่ำใชจ้่ำย (ถำ้มี) จำกกำร
ออกหลกัทรพัยใ์ดๆ ท่ีใหส้ิทธิแปลงสภำพเป็นหุน้สำมญัหรือใหส้ิทธิ
ในกำรซือ้หุน้สำมญั ส ำหรบักำรเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดมิ และ/หรือ 
เสนอขำยต่อประชำชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั 
รวมกบัเงินท่ีจะไดร้บัจำกกำรใชส้ิทธิแปลงสภำพเป็นหุน้สำมัญ หรือ
ใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญั 

2.2.4 เม่ือบรษิัทฯ จ่ำยเงินปันผลทัง้หมดหรือบำงส่วนเป็นหุน้สำมญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ กำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชส้ิทธิ
และอตัรำกำรใชส้ิทธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แตว่นัแรกท่ีผูซ้ือ้หุน้สำมญัไม่มีสิทธิรบัหุน้ปันผล (วนัแรกท่ีตลำดหลกัทรพัย์ฯ 
ขึน้เครื่องหมำย XD) 

(1) รำคำกำรใชส้ิทธิ จะเปล่ียนแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้

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

 (2)    อตัรำกำรใชส้ิทธิ จะเปล่ียนแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี  ้
  

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

   โดยท่ี   Price 1         คือ        รำคำกำรใชส้ิทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
Price 0 คือ รำคำกำรใชส้ิทธิเดมิก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 1 คือ อตัรำกำรใชส้ิทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 0 คือ อตัรำกำรใชส้ิทธิเดมิก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
A คือ จ ำนวนหุน้สำมัญท่ีไดเ้รียกช ำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุด

ทะเบียนผูถื้อหุน้เพ่ือสิทธิในกำรรบัหุน้ปันผล                          
B คือ จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออกใหม่ในรูปแบบของหุน้ปันผล 

2.2.5       เม่ือบริษัทฯ จ่ำยเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่ำอตัรำรอ้ยละ 70 ของก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทฯ 
หลังหักภำษีเงินได้และหลังหักส ำรองต่ำงๆ  ทุกประเภทตำมกฏหมำยก ำหนด ส ำหรับกำรด ำเนินงำนในรอบ
ระยะเวลำบญัชีใดๆ ในระหว่ำงอำยุของใบส ำคญัแสดงสิทธิ กำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิ และอตัรำกำรใชส้ิทธิ
จะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกท่ีผูซ้ือ้หุน้สำมญัไม่มีสิทธิรบัเงินปันผล (วนัแรกท่ีตลำดหลกัทรพัย์ฯ ขึน้เครื่องหมำย 
XD) 

ทัง้นี ้อตัรำรอ้ยละของเงินปันผลท่ีจ่ำยใหก้บัผูถื้อหุน้ ค  ำนวณโดยน ำเงินปันผลท่ีจ่ำยออกจรงิจำกผลกำรด ำเนินงำน
ในแต่ละรอบระยะเวลำบัญชี หำรดว้ยก ำไรสุทธิหลังหักภำษีเงินได ้และหลังหกัส ำรองต่ำงๆ ทุกประเภทตำม
กฏหมำยก ำหนดของผลกำรด ำเนินงำนของรอบระยะเวลำบญัชีปีเดียวกัน โดยท่ีเงินปันผลท่ีจ่ำยออกจริงดงักล่ำว
ใหร้วมถงึเงินปันผลท่ีจ่ำยระหวำ่งกำลในแตล่ะรอบระยะเวลำบญัชีดงักล่ำวดว้ย 



 

 

17 
 

 

 “รำคำตลำดของหุน้สำมัญของบริษัทฯ” ใหใ้ชแ้ละมีควำมหมำยเช่นเดียวกับรำยละเอียดในขอ้  2.2.2 
ขำ้งตน้ 

 “วนัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ”  หมำยถึง  วนัแรกท่ีผูใ้ชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัจะไม่ไดร้บัสิทธิในเงินปันผล (วนัแรกท่ี
ตลำดหลกัทรพัยฯ์ ขึน้เครื่องหมำย XD) 

(1) รำคำกำรใชส้ิทธิ จะเปล่ียนแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้

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

(2) อตัรำกำรใชส้ิทธิ จะเปล่ียนแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้
   

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

โดยท่ี    Price 1         คือ         รำคำกำรใชส้ิทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
Price 0 คือ รำคำกำรใชส้ิทธิเดมิก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 1 คือ อตัรำกำรใชส้ิทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 0 คือ อตัรำกำรใชส้ิทธิเดมิก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
MP คือ รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ มีควำมหมำยเช่นเดียวกับ

รำยละเอียดในขอ้ 2.2.2 ขำ้งตน้ 
D คือ เงินปันผลตอ่หุน้ท่ีจ่ำยใหผู้ถื้อหุน้ 
R คือ เงินปันผลต่อหุ้น ท่ีจ่ำย หำกน ำก ำไรสุทธิหลังหักภำษีเงินได้              

ในอตัรำรอ้ยละ 70 มำค ำนวณจำกจ ำนวนหุน้ทัง้หมดท่ีมีสิทธิไดร้บัเงินปันผล 

2.2.6     ในกรณีท่ีมีเหตุกำรณ์ใดๆ อันท ำให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิ และ
ผลประโยชนใ์ดๆ อนัพงึไดโ้ดยท่ีเหตกุำรณใ์ดๆ นัน้ ไม่ไดก้  ำหนดอยู่ในขอ้ 2.2.1 ถงึ 2.2.5 ดงักล่ำวขำ้งตน้ ใหบ้รษิัทฯ 
พิจำรณำเพ่ือก ำหนดกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิ  (หรือปรบัจ ำนวนหน่วยใบส ำคญั
แสดงสิทธิแทนอตัรำกำรใชส้ิทธิ) ใหม่อย่ำงเป็นธรรม และไม่ท  ำใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดร้บัผลประโยชนด์อ้ยไป
จำกเดิม โดยใหถื้อว่ำผลกำรพิจำรณำนัน้เป็นท่ีสุด และใหบ้ริษัทฯ แจง้ใหส้  ำนกังำน ก.ล.ต. ตลำดหลกัทรพัย์ฯ และ
นำยทะเบียนของใบส ำคัญแสดงสิทธิ ทรำบถึงรำยละเอียดดังกล่ำวทันที นับแต่วันท่ีมีเหตุให้ต้องด  ำเนินกำร
เปล่ียนแปลงกำรใชส้ิทธิดงักล่ำว 

2.2.7 กำรค ำนวณกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชส้ิทธิและอตัรำกำรใชส้ิทธิตำมขอ้ 2.2.1 ถึงขอ้ 2.2.6 เป็นอิสระ ต่อกนั และจะ
ค ำนวณกำรเปล่ียนแปลงตำมล ำดบัเหตกุำรณก์่อนหลงัของกำรเปรียบเทียบกบัรำคำตลำดของหุน้สำมญัของบริษัทฯ 
ในกรณีท่ีมีเหตกุำรณต์่ำงๆ เกิดขึน้พรอ้มกนั ใหค้  ำนวณกำรเปล่ียนแปลงเรียงล ำดบัดงันี ้คือ ขอ้ 2.2.1 ขอ้ 2.2.2 ขอ้ 
2.2.3 ขอ้ 2.2.4 ขอ้ 2.2.5 และขอ้ 2.2.6 โดยในแต่ละล ำดบัครัง้ที่ค  ำนวณกำรเปล่ียนแปลงใหค้งสภำพของรำคำกำร
ใชส้ิทธิเป็นทศนิยม 3 ต ำแหน่ง และอตัรำกำรใชส้ิทธิเป็นทศนิยม 3 ต ำแหน่ง ทัง้นี ้ในกำรค ำนวณกำรปรบัสิทธิของ
เหตกุำรณใ์นล ำดบัใด ใหน้ ำค่ำตวัแปรท่ีผ่ำนกำรค ำนวณกำรปรบัสิทธิของล ำดบัก่อนหนำ้ (ถำ้มี) มำเป็นค่ำตวัแปร
ก่อนกำรเปล่ียนแปลงในกำรค ำนวณกำรปรบัสิทธิล ำดบันัน้ 
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 “รำคำตลำดของหุน้สำมัญของบริษัทฯ” ใหใ้ชแ้ละมีควำมหมำยเช่นเดียวกับรำยละเอียดในขอ้  2.2.2 
ขำ้งตน้ 

 “วนัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ”  หมำยถึง  วนัแรกท่ีผูใ้ชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัจะไม่ไดร้บัสิทธิในเงินปันผล (วนัแรกท่ี
ตลำดหลกัทรพัยฯ์ ขึน้เครื่องหมำย XD) 

(1) รำคำกำรใชส้ิทธิ จะเปล่ียนแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้

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

(2) อตัรำกำรใชส้ิทธิ จะเปล่ียนแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้
   

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

โดยท่ี    Price 1         คือ         รำคำกำรใชส้ิทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
Price 0 คือ รำคำกำรใชส้ิทธิเดมิก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 1 คือ อตัรำกำรใชส้ิทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 0 คือ อตัรำกำรใชส้ิทธิเดมิก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
MP คือ รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ มีควำมหมำยเช่นเดียวกับ

รำยละเอียดในขอ้ 2.2.2 ขำ้งตน้ 
D คือ เงินปันผลตอ่หุน้ท่ีจ่ำยใหผู้ถื้อหุน้ 
R คือ เงินปันผลต่อหุ้น ท่ีจ่ำย หำกน ำก ำไรสุทธิหลังหักภำษีเ งินได้              

ในอตัรำรอ้ยละ 70 มำค ำนวณจำกจ ำนวนหุน้ทัง้หมดท่ีมีสิทธิไดร้บัเงินปันผล 

2.2.6     ในกรณีท่ีมีเหตุกำรณ์ใดๆ อันท ำให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิ และ
ผลประโยชนใ์ดๆ อนัพงึไดโ้ดยท่ีเหตกุำรณใ์ดๆ นัน้ ไม่ไดก้  ำหนดอยู่ในขอ้ 2.2.1 ถงึ 2.2.5 ดงักล่ำวขำ้งตน้ ใหบ้รษิัทฯ 
พิจำรณำเพ่ือก ำหนดกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใชส้ิทธิ  (หรือปรบัจ ำนวนหน่วยใบส ำคญั
แสดงสิทธิแทนอตัรำกำรใชส้ิทธิ) ใหม่อย่ำงเป็นธรรม และไม่ท  ำใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดร้บัผลประโยชนด์อ้ยไป
จำกเดิม โดยใหถื้อว่ำผลกำรพิจำรณำนัน้เป็นท่ีสุด และใหบ้ริษัทฯ แจง้ใหส้  ำนกังำน ก.ล.ต. ตลำดหลกัทรพัย์ฯ และ
นำยทะเบียนของใบส ำคัญแสดงสิทธิ ทรำบถึงรำยละเอียดดังกล่ำวทันที นับแต่วันท่ีมีเหตุให้ต้องด  ำเนินกำร
เปล่ียนแปลงกำรใชส้ิทธิดงักล่ำว 

2.2.7 กำรค ำนวณกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชส้ิทธิและอตัรำกำรใชส้ิทธิตำมขอ้ 2.2.1 ถึงขอ้ 2.2.6 เป็นอิสระ ต่อกนั และจะ
ค ำนวณกำรเปล่ียนแปลงตำมล ำดบัเหตกุำรณก์่อนหลงัของกำรเปรียบเทียบกบัรำคำตลำดของหุน้สำมญัของบริษัทฯ 
ในกรณีท่ีมีเหตกุำรณต์่ำงๆ เกิดขึน้พรอ้มกนั ใหค้  ำนวณกำรเปล่ียนแปลงเรียงล ำดบัดงันี ้คือ ขอ้ 2.2.1 ขอ้ 2.2.2 ขอ้ 
2.2.3 ขอ้ 2.2.4 ขอ้ 2.2.5 และขอ้ 2.2.6 โดยในแต่ละล ำดบัครัง้ท่ีค  ำนวณกำรเปล่ียนแปลงใหค้งสภำพของรำคำกำร
ใชส้ิทธิเป็นทศนิยม 3 ต ำแหน่ง และอตัรำกำรใชส้ิทธิเป็นทศนิยม 3 ต ำแหน่ง ทัง้นี ้ในกำรค ำนวณกำรปรบัสิทธิของ
เหตกุำรณใ์นล ำดบัใด ใหน้ ำค่ำตวัแปรท่ีผ่ำนกำรค ำนวณกำรปรบัสิทธิของล ำดบัก่อนหนำ้ (ถำ้มี) มำเป็นค่ำตวัแปร
ก่อนกำรเปล่ียนแปลงในกำรค ำนวณกำรปรบัสิทธิล ำดบันัน้ 
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2.2.8 กำรค ำนวณกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ 2.2.1 ถึงข้อ 2.2.6 จะไม่มีกำร
เปล่ียนแปลงซึ่งท  ำใหร้ำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่สูงขึน้ และ/หรือ อตัรำกำรใชส้ิทธิลดลง เวน้แต่กรณีกำรรวมหุน้ ส  ำหรบั
กำรค ำนวณจ ำนวนเงินจำกกำรใช้สิทธิ จะค ำนวณจำกรำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปล่ียนแปลง (ทศนิยม  
3 ต  ำแหน่ง) คณูกบัจ ำนวนหุน้สำมญั (จ ำนวนหุน้สำมญัค ำนวณไดจ้ำกอตัรำกำรใชส้ิทธิใหม่ คณูกบัจ ำนวนใบส ำคญั
แสดงสิทธิท่ีแสดงควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิ เม่ือค  ำนวณไดจ้ ำนวนหุน้ออกมำเป็นเศษหุน้ ใหต้ดัเศษหุน้นัน้ทิง้) ในกรณี
จ ำนวนเงินท่ีค  ำนวณไดจ้ำกกำรใชส้ิทธิมีเศษของบำทใหต้ดัเศษของบำททิง้ 
ทัง้นี ้ในกรณีท่ีกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชส้ิทธิดงักล่ำวมีผลท ำใหร้ำคำกำรใชส้ิทธิใหม่มีรำคำต ่ำกว่ำมลูค่ำท่ีตรำไว้
ของหุน้สำมญัของบริษัทฯ ใหใ้ชม้ลูค่ำท่ีตรำไวข้องหุน้สำมญัของบริษัทฯ เป็นรำคำกำรใชส้ิทธิใหม่ ส่วนอตัรำกำรใช้
สิทธิใหม่ใหใ้ชอ้ตัรำกำรใชส้ิทธิท่ีค  ำนวณไดต้ำมขอ้ 2.2.1 ถงึ 2.2.6 เช่นเดมิ 

2.2.9 กำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชส้ิทธิและอัตรำกำรใชสิ้ทธิตำมขอ้ 2.2.1 ถึง 2.2.6 บริษัทฯ จะด ำเนินกำรแจง้ผลกำร
เปล่ียนแปลง โดยจะระบุรำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณ และเหตผุลท่ีตอ้งมีกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวใหผู้ถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิทรำบผ่ำนตลำดหลกัทรพัยฯ์ ทนัที หรือก่อนเวลำ 09.00 น. ของวนัท่ีกำรปรบัสิทธิมีผลบงัคบัใช ้

3.    กำรแก้ไขเพิม่เติมข้อก ำหนดสิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

3.1 กำรแก้ไขส่วนทีม่ิใช่สำระส ำคัญหรือทีต้่องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย 

กำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิ ในเรื่องท่ีจะกระทบต่อสิทธิท่ีมิใช่สำระส ำคญัของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ เช่น แกไ้ข
ขัน้ตอนกำรใชส้ิทธิ หรือเรื่องที่เหน็ไดว้ำ่จะเป็นประโยชนต์อ่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิโดยชดัแจง้ หรือในส่วนซึง่ไม่ท  ำใหส้ิทธิของผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิดอ้ยลงหรือเพ่ือใหเ้ป็นไปตำมบทบญัญัติหรือหลักเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยว่ำดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลำด
หลักทรพัย ์หรือกฎหมำยอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง กฎระเบียบ ขอ้บังคบั หรือค  ำสั่งท่ีมีผลบงัคบัทั่วไป หรือประกำศ หรือขอ้บงัคบัของ
ส ำนกังำน ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวขอ้งใหบ้ริษัทฯ กระท ำโดยไม่ตอ้งไดร้บัควำมยินยอมจำกท่ีประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยหลงัจำกท่ี
ไดแ้จง้ใหส้  ำนกังำน ก.ล.ต. ทรำบแลว้ ทัง้นี ้กำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิจะตอ้งไม่เป็นกำรขยำยอำยุใบส ำคญัแสดงสิทธิ
หรือกำรเปล่ียนแปลงรำคำหรืออตัรำกำรใชส้ิทธิ ยกเวน้กำรปรบัสิทธิตำมเง่ือนไขกำรปรบัสิทธิท่ีระบไุวใ้นขอ้ 2.2 

3.2 กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงทีเ่ป็นสำระส ำคัญ 

กำรแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อก ำหนดสิทธินอกจำกกรณีข้อ 3.1 ตอ้งไดร้ับควำมยินยอมจำกบริษัทฯ และมติท่ีประชุมผู้ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิแลว้แตก่รณี และไดแ้จง้ใหส้  ำนกังำน ก.ล.ต. ทรำบแลว้ 

3.3 กำรแจ้งข้อก ำหนดสิทธิทีแ่ก้ไขเปลี่ยนแปลง 

ผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิจะแจง้ใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบผ่ำนระบบกำรแพร่ขอ้มูล  (ระบบ SETLink) ของตลำด
หลกัทรพัยฯ์ โดยทนัที ณ วนัท่ีมีกำรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก ำหนดสิทธิ และจะจดัส่งขอ้ก ำหนดสิทธิ ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิเม่ือไดร้บักำรรอ้งขอภำยใน 15 วนั นับจำกวนัท่ีมีกำรรอ้งขอ โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถแจง้ควำมประสงคท่ี์จะ
ขอรบัขอ้ก ำหนดสิทธิท่ีแกไ้ขเพิ่มเตมิตอ่ผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมท่ีอยู่ปรำกฏในขอ้ 1.2.4 นอกจำกนัน้ บรษิัทฯ จะจดัส่งขอ้ก ำหนดสิทธิท่ี
แกไ้ขเพิ่มเตมิใหน้ำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ และส ำนกังำน ก.ล.ต. ภำยใน 15 วนั นบัแตว่นัท่ีมีกำรแกไ้ขเพิ่มเตมิขอ้ก ำหนดสิทธิ 

3.4 กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธิต้องไม่ขัดต่อกฎหมำย 

กำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิไม่ว่ำกรณีใดๆ ตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบักฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
รวมตลอดทัง้ขอ้ก ำหนดแห่งประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุท่ี ทจ. 34/2551 เรื่อง กำรขออนญุำตและกำรอนญุำตใหเ้สนอ
ขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้ท่ีออกใหม่ และหุน้ท่ีออกใหม่เพ่ือรองรบัใบส ำคญัแสดงสิทธิ ฉบบัลงวนัท่ี 15 ธันวำคม 2551 
รวมทัง้ขอ้แกไ้ขเพิ่มเตมิหรอืกำรเปล่ียนแปลงใดๆ ตลอดจนกฎหมำยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (ถำ้มี) 
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4.   กำรประชุมผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

    กำรเรียก และ/หรือ กำรประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิใหเ้ป็นไปตำมวธีิกำรดงัตอ่ไปนี ้
(1) บริษัทฯ มีสิทธิเรียกประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดไ้ม่ว่ำในเวลำใดๆ เพ่ือแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก ำหนดสิทธิ  หรือผูถื้อใบส ำคญั

แสดงสิทธิท่ียงัมิไดใ้ชส้ิทธิรวมกนัไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 25 ของจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิไดใ้ชส้ิทธิ ณ ขณะนัน้ สำมำรถ
ร่วมกันเขำ้ช่ือท ำหนังสือขอใหบ้ริษัทฯ ด  ำเนินกำรประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิได ้โดยบริษัทฯ จะตอ้งเรียกประชุมผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวมีค  ำขอเป็นหนงัสือใหบ้ริษัทฯ เรียกประชุม        
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

(2) ในกำรเรียกประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ไม่ว่ำจะเป็นกำรเรียกประชุมเน่ืองจำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิไดใ้ชส้ิทธิ
หรือใชส้ิทธิไปแลว้บำงส่วนรอ้งขอ หรือคณะกรรมกำรบริษัทฯ มีมติใหเ้รียกประชุม ใหบ้ริษัทฯ จดัท ำหนงัสือนดัประชุมระบุ 
สถำนท่ี วนั เวลำ ผูท่ี้ขอใหเ้รียกประชมุ และเรื่องที่พิจำรณำในท่ีประชมุ และจดัส่งใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิไดใ้ชส้ิทธิ
หรือใชส้ิทธิไปแลว้บำงส่วนแต่ละรำย ตำมรำยช่ือและท่ีอยู่ท่ีปรำกฏอยู่ในสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิในวนัปิดสมดุ
ทะเบียน เพ่ือก ำหนดสิทธิในกำรเขำ้รว่มประชมุไม่นอ้ยกวำ่ 7 วนั ก่อนวนัประชมุ (ไม่นบัวนัท่ีส่งหนงัสือเรียกประชมุและวนันดัประชมุ) 

(3) ในกำรประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิไดใ้ชส้ิทธิหรือใชส้ิทธิไปแลว้บำงส่วน ซึง่มีสิทธิเขำ้ประชุม
และออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะใหบุ้คคลอ่ืนเขำ้ประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได ้โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวจะตอ้ง
จดัท ำหนงัสือมอบฉนัทะตำมแบบท่ีบรษิัทฯ ก ำหนดและใหย่ื้นหนงัสือมอบฉนัทะตอ่ประธำนในท่ีประชมุ หรือผูท่ี้ประธำนในท่ีประชมุ
มอบหมำยก่อนเริ่มกำรประชมุ 

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีมีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ หมำยถึง ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิไดใ้ช้
สิทธิหรือใชส้ิทธิไปแลว้บำงส่วนของบริษัทฯ ในขณะนัน้ โดยไม่รวมถงึผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีมีส่วนไดเ้สียในกำรพิจำรณำ
อนัใดซึง่ที่ประชมุจะพิจำรณำลงมต ิโดยหำ้มมิใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิคนนัน้ออกเสียงลงคะแนนในขอ้พิจำรณำขอ้นัน้ 

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีมีส่วนไดเ้สียในขอ้นี ้หมำยถึง ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนใ์นเรื่องที่  
ท่ีประชมุจะพิจำรณำลงมต ิ

(4) ในกำรออกเสียงลงคะแนน ใหผู้้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ำกับจ ำนวนของใบส ำคัญแสดงสิทธิ ท่ีถืออยู่ 
โดยใบส ำคญัแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง ผูเ้ป็นประธำนในท่ีประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกจำกสิทธิท่ีตนมีอยู่
ในฐำนะเป็นผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

(5)   ในกำรประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจัดขึน้โดยบริษัทฯ ใหป้ระธำนกรรมกำรบริษัทฯ หรือบุคคลท่ีไดร้บัมอบหมำยจำก
ประธำนคณะกรรมกำรบริษัทฯ ท ำหนำ้ท่ีเป็นประธำนท่ีประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ
เป็นผูจ้ดัประชมุ ประธำนในท่ีประชมุอำจจะมำจำกบคุคลที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิลงมตเิห็นชอบคดัเลือก นอกเหนือไปจำก
ประธำนกรรมกำรหรือบคุคลที่ประธำนกรรมกำรมอบหมำย โดยท่ีทัง้สองกรณี ประธำนท่ีประชมุไม่มีสิทธิออกเสียงชีข้ำด 

(6) องคป์ระชุมในกำรประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ จะตอ้งประกอบดว้ยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิไดใ้ชส้ิทธิ และ/หรือ 
ผูร้บัมอบฉันทะมำประชุมไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 25 ของจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดใ้ชส้ิทธิเขำ้ร่วมประชุม จึงจะครบ
เป็นองคป์ระชมุ ในกรณีท่ีไม่ครบองคป์ระชุม ใหถื้อวำ่กำรประชมุเป็นอนัระงบัไป หำกกำรประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธินัน้
เป็นกำรเรียกโดยมตคิณะกรรมกำรบรษิัทฯ ใหน้ดัประชมุใหม่ ภำยในระยะเวลำไม่นอ้ยกว่ำ 7 วนั แตไ่ม่เกินกวำ่ 14 วนั นบัจำก
วนัท่ีก ำหนดประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิในครัง้แรก และใหบ้รษิัทฯ ด  ำเนินกำรจดัส่งหนงัสือเชิญประชมุไปยงัผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิทุกรำยและตลำดหลักทรพัย์ตำมรำยละเอียดและวิธีกำรท่ีระบุไวข้้ำงตน้ ในกำรประชุมครัง้หลังนีไ้ม่บงัคับว่ำ
จะตอ้งครบองคป์ระชุม ส่วนกรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นผูร้อ้งขอใหเ้รียกประชมุ ในกรณีนีบ้รษิัทฯ ไม่จ  ำเป็นตอ้งเรียก
ประชมุและใหถื้อวำ่ไม่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเตมิขอ้ก ำหนดสิทธิ 
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4.   กำรประชุมผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

    กำรเรียก และ/หรือ กำรประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิใหเ้ป็นไปตำมวธีิกำรดงัตอ่ไปนี ้
(1) บริษัทฯ มีสิทธิเรียกประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดไ้ม่ว่ำในเวลำใดๆ เพ่ือแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก ำหนดสิทธิ  หรือผูถื้อใบส ำคญั

แสดงสิทธิท่ียงัมิไดใ้ชส้ิทธิรวมกนัไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 25 ของจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิไดใ้ชส้ิทธิ ณ ขณะนัน้ สำมำรถ
ร่วมกันเขำ้ช่ือท ำหนังสือขอใหบ้ริษัทฯ ด  ำเนินกำรประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิได ้โดยบริษัทฯ จะตอ้งเรียกประชุมผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวมีค  ำขอเป็นหนงัสือใหบ้ริษัทฯ เรียกประชุม        
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

(2) ในกำรเรียกประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ไม่ว่ำจะเป็นกำรเรียกประชุมเน่ืองจำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิไดใ้ชส้ิทธิ
หรือใชส้ิทธิไปแลว้บำงส่วนรอ้งขอ หรือคณะกรรมกำรบริษัทฯ มีมติใหเ้รียกประชุม ใหบ้ริษัทฯ จดัท ำหนงัสือนดัประชุมระบุ 
สถำนท่ี วนั เวลำ ผูท่ี้ขอใหเ้รียกประชมุ และเรื่องที่พิจำรณำในท่ีประชมุ และจดัส่งใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิไดใ้ชส้ิทธิ
หรือใชสิ้ทธิไปแลว้บำงส่วนแต่ละรำย ตำมรำยช่ือและท่ีอยู่ท่ีปรำกฏอยู่ในสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิในวนัปิดสมดุ
ทะเบียน เพ่ือก ำหนดสิทธิในกำรเขำ้รว่มประชมุไม่นอ้ยกวำ่ 7 วนั ก่อนวนัประชมุ (ไม่นบัวนัท่ีส่งหนงัสือเรียกประชมุและวนันดัประชมุ) 

(3) ในกำรประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิไดใ้ชส้ิทธิหรือใชส้ิทธิไปแลว้บำงส่วน ซึง่มีสิทธิเขำ้ประชุม
และออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะใหบุ้คคลอ่ืนเขำ้ประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได ้โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวจะตอ้ง
จดัท ำหนงัสือมอบฉนัทะตำมแบบท่ีบรษิัทฯ ก ำหนดและใหย่ื้นหนงัสือมอบฉนัทะตอ่ประธำนในท่ีประชมุ หรือผูท่ี้ประธำนในท่ีประชมุ
มอบหมำยก่อนเริ่มกำรประชมุ 

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีมีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ หมำยถึง ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิไดใ้ช้
สิทธิหรือใชส้ิทธิไปแลว้บำงส่วนของบริษัทฯ ในขณะนัน้ โดยไม่รวมถงึผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีมีส่วนไดเ้สียในกำรพิจำรณำ
อนัใดซึง่ที่ประชมุจะพิจำรณำลงมต ิโดยหำ้มมิใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิคนนัน้ออกเสียงลงคะแนนในขอ้พิจำรณำขอ้นัน้ 

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีมีส่วนไดเ้สียในขอ้นี ้หมำยถึง ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนใ์นเรื่องที่  
ท่ีประชมุจะพิจำรณำลงมต ิ

(4) ในกำรออกเสียงลงคะแนน ใหผู้้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ำกับจ ำนวนของใบส ำคัญแสดงสิทธิ ท่ีถืออยู่ 
โดยใบส ำคญัแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง ผูเ้ป็นประธำนในท่ีประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกจำกสิทธิท่ีตนมีอยู่
ในฐำนะเป็นผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

(5)   ในกำรประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจัดขึน้โดยบริษัทฯ ใหป้ระธำนกรรมกำรบริษัทฯ หรือบุคคลท่ีไดร้บัมอบหมำยจำก
ประธำนคณะกรรมกำรบริษัทฯ ท ำหนำ้ท่ีเป็นประธำนท่ีประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ
เป็นผูจ้ดัประชมุ ประธำนในท่ีประชมุอำจจะมำจำกบคุคลที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิลงมตเิห็นชอบคดัเลือก นอกเหนือไปจำก
ประธำนกรรมกำรหรือบคุคลที่ประธำนกรรมกำรมอบหมำย โดยท่ีทัง้สองกรณี ประธำนท่ีประชมุไม่มีสิทธิออกเสียงชีข้ำด 

(6) องคป์ระชุมในกำรประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ จะตอ้งประกอบดว้ยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิไดใ้ชสิ้ทธิ และ/หรือ 
ผูร้บัมอบฉันทะมำประชุมไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 25 ของจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดใ้ชส้ิทธิเขำ้ร่วมประชุม จึงจะครบ
เป็นองคป์ระชมุ ในกรณีท่ีไม่ครบองคป์ระชุม ใหถื้อวำ่กำรประชมุเป็นอนัระงบัไป หำกกำรประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธินัน้
เป็นกำรเรียกโดยมตคิณะกรรมกำรบรษิัทฯ ใหน้ดัประชมุใหม่ ภำยในระยะเวลำไม่นอ้ยกว่ำ 7 วนั แตไ่ม่เกินกวำ่ 14 วนั นบัจำก
วนัท่ีก ำหนดประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิในครัง้แรก และใหบ้รษิัทฯ ด  ำเนินกำรจดัส่งหนงัสือเชิญประชมุไปยงัผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิทุกรำยและตลำดหลักทรพัย์ตำมรำยละเอียดและวิธีกำรท่ีระบุไวข้้ำงตน้ ในกำรประชุมครัง้หลังนีไ้ม่บงัคับว่ำ
จะตอ้งครบองคป์ระชุม ส่วนกรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นผูร้อ้งขอใหเ้รียกประชมุ ในกรณีนีบ้รษิัทฯ ไม่จ  ำเป็นตอ้งเรียก
ประชมุและใหถื้อวำ่ไม่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเตมิขอ้ก ำหนดสิทธิ 
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(7) ในกรณีท่ีปรำกฏวำ่กำรประชุมครัง้ใด เม่ือล่วงเวลำนดัไปแลว้ 60 นำที ยงัมีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเขำ้ร่วมประชุมยงัไม่ครบ
องคป์ระชมุใหถื้อวำ่กำรประชมุเป็นอนัระงบัไป 

(8) มตท่ีิประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่รอ้ยละ 50 ของจ ำนวนหน่วยของใบส ำคญั
แสดงสิทธิท่ียงัมิไดใ้ชส้ิทธิหรือใชส้ิทธิไปแลว้บำงส่วน ณ ขณะนัน้ ซึ่งถือโดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิซึ่งมำประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในมตนิัน้ 

(9) มติใดๆ ซึ่งท่ีประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดล้งมติไปแลว้นัน้ ใหถื้อว่ำมีผลผูกพันผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทุกรำย ไม่ว่ำผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธินัน้จะไดเ้ขำ้รว่มประชมุดว้ยหรือไม่ก็ตำม 

(10) ภำยหลงัจำกบริษัทฯ ไดด้  ำเนินกำรจดัประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะแจง้มติของท่ีประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบผ่ำนทำงระบบเผยแพรข่อ้มลูในตลำดหลกัทรพัยฯ์ (ระบบ SETLink) โดยเรว็ 

(11) ในกำรประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ บริษัทฯ หรือผูท่ี้ไดร้บัมอบหมำยจำกบรษัิทฯ และท่ีปรกึษำกฎหมำยของบริษัทฯ มีสิทธิท่ีจะ
เขำ้รว่มประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ เพ่ือแสดงควำมคดิเห็นหรืออธิบำยในท่ีประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิได ้

(12) บริษัทฯ จะด ำเนินกำรจัดท ำและบนัทึกรำยงำนกำรประชุม และเก็บรกัษำบนัทึกดงักล่ำวไวท่ี้ส  ำนักงำนใหญ่ของบริษัทฯ 
รำยงำนกำรประชุมท่ีไดล้งลำยช่ือโดยประธำน ใหถื้อเป็นหลกัฐำนอนัสมบรูณข์องกิจกำรทัง้หลำยท่ีไดป้ระชมุกนันัน้ และใหถื้อว่ำ
กำรประชมุกิจกำรท่ีประชมุและมตทิัง้หลำยกระท ำโดยถูกตอ้ง และจดัส่งรำยงำนกำรประชมุดงักล่ำวใหแ้ก่ตลำดหลกัทรพัย์ฯ 
และส ำนกังำน ก.ล.ต. ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 14 วนั นบัจำกวนัประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

(13) บรษิัทฯ จะเป็นผูช้  ำระคำ่ใชจ้่ำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดัประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทัง้หมด 

(14) บรษิัทฯ จะแกไ้ขเพิ่มเตมิขอ้ก ำหนดสิทธิตำมมตท่ีิประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธินัน้ตัง้แต่วนัท่ีประชุมเพ่ือลงมต ิและบรษิัทฯ 
จะแจง้กำรแกไ้ขเพิ่มเตมิขอ้ก ำหนดสิทธิเป็นลำยลกัษณอ์กัษรใหต้ลำดหลกัทรพัยฯ์ และส ำนกังำน ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วนั
นบัแตว่นัท่ีมีกำรแกไ้ขเพิ่มเตมินัน้ 
 

5.  กำรชดใช้ค่ำเสียหำย กรณีทีบ่ริษัทฯ ไม่สำมำรถจัดให้มีหุ้นสำมัญเพือ่รองรับกำรใช้สิทธิได้ 

บรษิัทฯ จะชดใชค้ำ่เสียหำยใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ตำมรำยละเอียดดงันี ้

5.1) บริษัทฯ จะชดใช้ค่ำเสียหำยใหเ้ฉพำะผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ท่ีมำแจ้งควำมจ ำนงท่ีจะใช้สิทธิในวันก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ 
ซึ่งบริษัทฯ ไม่สำมำรถจดัใหมี้หุน้สำมญัเพ่ือรองรบักำรใชส้ิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิไดอ้ย่ำงเพียงพอ ยกเวน้กรณีตำมท่ี
ระบไุวใ้นขอ้จ ำกดัใบส ำคญัแสดงสิทธิและหุน้สำมญัท่ีเกิดจำกกำรใชส้ิทธิ ตำมขอ้ 18) ในขอ้ 1.2.5 

 กำรค ำนวณคำ่เสียหำยท่ีบรษิัทฯ จะชดใชใ้หแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี้ 
 

      
 
โดยท่ี    B                  คือ        จ ำนวนหุน้สำมัญท่ีไม่สำมำรถจัดใหมี้ และ/หรือ เพิ่มขึน้ไดต้ำมอตัรำ

กำรใชส้ิทธิท่ีเปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้ตอ่ 1 หน่วย  
MP คือ รำคำเฉล่ียถ่วงน ้ำหนักของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ 14 วันท ำกำร

ติดต่อกัน ก่อนวนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิในแต่ละครัง้  ซึ่งผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิมำแสดงควำมจ ำนงกำรใชส้ิทธิ 

EP คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิ หรือรำคำใช้สิทธิตำมเง่ือนไข
กำรปรบัสิทธิหำกมีกำรปรบัรำคำกำรใชส้ิทธิ 

     คำ่เสียหำยตอ่ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย  =  B x [MP – EP] 
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ในกรณีท่ีไม่สำมำรถหำ “รำคำตลำดของหุน้สำมัญของบริษัทฯ” ได ้เน่ืองจำกหุน้สำมัญของบริษัทฯ ไม่มีกำรซือ้ขำยในวนั
ก ำหนดกำรใชส้ิทธิ บรษิัทฯ จะด ำเนินกำรก ำหนดรำคำยตุธิรรมเพ่ือใชใ้นกำรค ำนวณแทน 

5.2) กำรชดใช้ค่ำเสียหำยตำมข้อ 5.1 บริษัทฯ จะช ำระใหเ้ป็นเช็คระบุช่ือขีดคร่อมสั่งจ่ำยเฉพำะ และจะจัดส่งทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรบัภำยใน 14 วนั นบัจำกวนัท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิมำแจง้ควำมจ ำนงท่ีจะใชส้ิทธิโดย ไม่มีดอกเบีย้ 

6. สถำนภำพของผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสิทธิทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรแสดงควำมจ ำนงใช้สิทธิ 

สถำนะของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีอยู่ระหว่ำงวันท่ีผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิแสดงควำมจ ำนงใชสิ้ทธิ และวนัก่อนวันท่ีกระทรวง
พำณิชยจ์ะรบัจดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแลว้ อันเน่ืองมำจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิจะมีสถำนภำพและสิทธิเช่นเดียวกับ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดแ้สดงควำมจ ำนงใชส้ิทธิ และสถำนภำพจะสิน้สุดลงในวนัท่ีกระทรวงพำณิชยไ์ดร้บัจดทะเบียนเพิ่มทนุช ำระแลว้ 
อนัเน่ืองมำจำกกำรใชส้ิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิขำ้งตน้แลว้ 

ในกรณีท่ีบรษิัทฯ มีกำรปรบัรำคำกำรใชส้ิทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใชส้ิทธิในช่วงท่ีบรษิัทฯ ยงัไม่ไดน้  ำหุน้สำมญัท่ีเกิดจำกกำรใชส้ิทธิ
ตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิเข้ำจดทะเบียนกับกระทรวงพำณิชย ์ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีไดท้  ำกำรใช้สิทธิแล้วจะไดร้บักำรปรบัสิทธิ
ยอ้นหลงั โดยบริษัทฯ จะด ำเนินกำรออกหุน้สำมญัใหม่เพิ่มเติมใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิโดยเร็วท่ีสุดตำมจ ำนวนท่ีผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิสมควรจะไดร้ับหำกรำคำท่ีไดป้รับใหม่นั้นมีผลบังคับใช้ โดยหุน้สำมัญส่วนท่ีเพิ่มใหม่อำจไดร้ับช้ำกว่ำหุน้สำมัญท่ีไดร้ับ
ก่อนหนำ้นีแ้ลว้ แตไ่ม่เกิน 15 วนันบัจำกวนัท่ีมีกำรปรบัสิทธิ 

7. สิทธิของหุ้นสำมัญใหม่ทีเ่กิดจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

สิทธิของหุน้สำมญัท่ีออกตำมกำรใชส้ิทธิของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีออกในครัง้นี ้จะมีสิทธิและสภำพเหมือนหุน้สำมญัเดิมของ
บริษัทฯ ท่ีออกไปก่อนหน้ำนีแ้ล้ว รวมทัง้สิทธิในกำรรับเงินปันผล หรือประโยชนอ่ื์นใดท่ีบริษัทฯ ใหแ้ก่ผู้ถือหุน้สำมัญ ทัง้นี ้นับแต่วันท่ี          
นำยทะเบียนหุน้สำมัญของบริษัทฯ ไดจ้ดแจ้งช่ือผู้ถือหุน้ใบส ำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุน้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุน้ของบริษัทฯ และ
กระทรวงพำณิชยร์บัจดทะเบียนเพิ่มทนุช ำระแลว้ 

8. ตลำดรองของใบส ำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสำมัญทีเ่กิดจำกกำรใช้สิทธิ 

ตลำดรองของใบส ำคัญแสดงสิทธิ บรษิัทฯ จะด ำเนินกำรย่ืนค ำขออนญุำตใหต้ลำดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ  พิจำรณำรบัใบส ำคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สำมญัของบรษิัทฯ เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ ภำยใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีออกใบส ำคญั
แสดงสิทธิ 

ตลำดรองของหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิ บริษัทฯ จะน ำหุน้สำมัญท่ีเกิดจำกกำรใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิเขำ้จด
ทะเบียนเป็นหลกัทรพัยใ์นตลำดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ ภำยใน 30 วนั นบัแตว่นัท่ีมีกำรใชส้ิทธิ 

9. วธิีกำรส่งมอบหลักทรัพย ์

9.1 ใบส ำคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสำมัญ 

บรษิัทฯ จะด ำเนินกำรส่งมอบใบส ำคญัแสดงสิทธิใหก้บัผูถื้อหุน้เดมิของบรษิัทฯ ท่ีมีรำยช่ือตำมก ำหนดวนัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อ
หุน้ท่ีมีสิทธิรบัใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สำมญัของบริษัทฯ (Record Date) ในวนัท่ี 21 กรกฎำคม 2564 โดยบริษัทฯ จะด ำเนินกำร
ออกและส่งมอบใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมรำยละเอียดและขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้

9.1.1) ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้เดิมประสงคจ์ะขอรบัใบส ำคญัแสดงสิทธิในช่ือของผูถื้อหุน้เดมิ (Scrip) บริษัทฯ จะออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
และมอบหมำยใหศ้นูยร์บัฝำกหลกัทรพัยส์่งมอบใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมจ ำนวนท่ีไดร้บักำรจดัสรรใหแ้ก่ผูท่ี้ไดร้บักำรจดัสรร 
ทำงไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบั ตำมช่ือและท่ีอยู่ท่ีระบุตำมก ำหนดวันก ำหนดรำยช่ือผู้ถือหุน้ท่ีมีสิทธิรบัใบส ำคัญ
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ในกรณีท่ีไม่สำมำรถหำ “รำคำตลำดของหุน้สำมัญของบริษัทฯ” ได ้เน่ืองจำกหุน้สำมัญของบริษัทฯ ไม่มีกำรซือ้ขำยในวนั
ก ำหนดกำรใชส้ิทธิ บรษิัทฯ จะด ำเนินกำรก ำหนดรำคำยตุธิรรมเพ่ือใชใ้นกำรค ำนวณแทน 

5.2) กำรชดใช้ค่ำเสียหำยตำมข้อ 5.1 บริษัทฯ จะช ำระใหเ้ป็นเช็คระบุช่ือขีดคร่อมสั่งจ่ำยเฉพำะ และจะจัดส่งทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรบัภำยใน 14 วนั นบัจำกวนัท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิมำแจง้ควำมจ ำนงท่ีจะใชส้ิทธิโดย ไม่มีดอกเบีย้ 

6. สถำนภำพของผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสิทธิทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรแสดงควำมจ ำนงใช้สิทธิ 

สถำนะของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีอยู่ระหว่ำงวันท่ีผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิแสดงควำมจ ำนงใชส้ิทธิ และวนัก่อนวันท่ีกระทรวง
พำณิชยจ์ะรบัจดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแลว้ อันเน่ืองมำจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิจะมีสถำนภำพและสิทธิเช่นเดียวกับ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดแ้สดงควำมจ ำนงใชส้ิทธิ และสถำนภำพจะสิน้สุดลงในวนัท่ีกระทรวงพำณิชยไ์ดร้บัจดทะเบียนเพิ่มทนุช ำระแลว้ 
อนัเน่ืองมำจำกกำรใชส้ิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิขำ้งตน้แลว้ 

ในกรณีท่ีบรษิัทฯ มีกำรปรบัรำคำกำรใชส้ิทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใชส้ิทธิในช่วงท่ีบรษิัทฯ ยงัไม่ไดน้  ำหุน้สำมญัท่ีเกิดจำกกำรใชส้ิทธิ
ตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิเข้ำจดทะเบียนกับกระทรวงพำณิชย ์ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีไดท้  ำกำรใช้สิทธิแล้วจะไดร้บักำรปรบัสิทธิ
ยอ้นหลงั โดยบริษัทฯ จะด ำเนินกำรออกหุน้สำมญัใหม่เพิ่มเติมใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิโดยเร็วท่ีสุดตำมจ ำนวนท่ีผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิสมควรจะไดร้ับหำกรำคำท่ีไดป้รับใหม่นั้นมีผลบังคับใช้ โดยหุน้สำมัญส่วนท่ีเพิ่มใหม่อำจไดร้ับช้ำกว่ำหุน้สำมัญท่ีไดร้ับ
ก่อนหนำ้นีแ้ลว้ แตไ่ม่เกิน 15 วนันบัจำกวนัท่ีมีกำรปรบัสิทธิ 

7. สิทธิของหุ้นสำมัญใหม่ทีเ่กิดจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

สิทธิของหุน้สำมญัท่ีออกตำมกำรใชส้ิทธิของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีออกในครัง้นี ้จะมีสิทธิและสภำพเหมือนหุน้สำมญัเดิมของ
บริษัทฯ ท่ีออกไปก่อนหน้ำนีแ้ล้ว รวมทัง้สิทธิในกำรรับเงินปันผล หรือประโยชนอ่ื์นใดท่ีบริษัทฯ ใหแ้ก่ผู้ถือหุน้สำมัญ ทัง้นี ้นับแต่วันท่ี          
นำยทะเบียนหุน้สำมัญของบริษัทฯ ไดจ้ดแจ้งช่ือผู้ถือหุน้ใบส ำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุน้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุน้ของบริษัทฯ และ
กระทรวงพำณิชยร์บัจดทะเบียนเพิ่มทนุช ำระแลว้ 

8. ตลำดรองของใบส ำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสำมัญทีเ่กิดจำกกำรใช้สิทธิ 

ตลำดรองของใบส ำคัญแสดงสิทธิ บรษิัทฯ จะด ำเนินกำรย่ืนค ำขออนญุำตใหต้ลำดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ  พิจำรณำรบัใบส ำคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สำมญัของบรษิัทฯ เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ ภำยใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีออกใบส ำคญั
แสดงสิทธิ 

ตลำดรองของหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิ บริษัทฯ จะน ำหุน้สำมัญท่ีเกิดจำกกำรใชส้ิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิเขำ้จด
ทะเบียนเป็นหลกัทรพัยใ์นตลำดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ ภำยใน 30 วนั นบัแตว่นัท่ีมีกำรใชส้ิทธิ 

9. วธิีกำรส่งมอบหลักทรัพย ์

9.1 ใบส ำคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสำมัญ 

บรษิัทฯ จะด ำเนินกำรส่งมอบใบส ำคญัแสดงสิทธิใหก้บัผูถื้อหุน้เดมิของบรษิัทฯ ท่ีมีรำยช่ือตำมก ำหนดวนัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อ
หุน้ท่ีมีสิทธิรบัใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สำมญัของบริษัทฯ (Record Date) ในวนัท่ี 21 กรกฎำคม 2564 โดยบริษัทฯ จะด ำเนินกำร
ออกและส่งมอบใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมรำยละเอียดและขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้

9.1.1) ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้เดิมประสงคจ์ะขอรบัใบส ำคญัแสดงสิทธิในช่ือของผูถื้อหุน้เดมิ (Scrip) บริษัทฯ จะออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
และมอบหมำยใหศ้นูยร์บัฝำกหลกัทรพัยส์่งมอบใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมจ ำนวนท่ีไดร้บักำรจดัสรรใหแ้ก่ผูท่ี้ไดร้บักำรจดัสรร 
ทำงไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบั ตำมช่ือและท่ีอยู่ท่ีระบุตำมก ำหนดวันก ำหนดรำยช่ือผู้ถือหุน้ท่ีมีสิทธิรบัใบส ำคัญ
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แสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สำมญัของบริษัทฯ (Record Date) ในวนัท่ี 21 กรกฎำคม 2564  ภำยใน 14 วนัท  ำกำร นบัแต่วนัท่ี
ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

ในกรณีนี ้ผูถื้อหุน้เดิมจะไม่สำมำรถขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีไดร้บักำรจดัสรรในตลำดหลกัทรพัย์ฯ ได ้จนกว่ำจะไดร้บั
ใบส ำคญัแสดงสิทธิแลว้ 

9.1.2)   ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้เดิมไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบส ำคญัแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะออกใบส ำคญัแสดงสิทธิและมอบหมำยให้
ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์ส่งมอบใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมจ ำนวนท่ีไดร้บักำรจดัสดัสรรใหแ้ก่ผูไ้ดร้บักำรจดัสรร โดยกำร
โอนใบส ำคญัแสดงสิทธิเขำ้บญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องผูถื้อหุน้ท่ีไดร้บักำรจดัสรรตำมท่ีปรำกฏอยู่ในทะเบียนผูถื้อหุน้
ของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 21 กรกฎำคม 2564 โดยระบบซือ้ขำยแบบไรใ้บหุน้ (Scripless) ภำยใน 7 วนัท  ำกำรนับจำก
วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

ในกรณีนี ้ ผู ้ได ้ร ับกำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิจะสำมำรถขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิ ท่ีได้รับกำรจัดสรร
ในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ไดท้นัทีท่ีตลำดหลกัทรพัยฯ์ อนญุำตใหใ้บส ำคญัแสดงสิทธิของบริษัทฯ สำมำรถท ำกำรซือ้ขำย
ในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ได ้

9.2 หุ้นสำมัญทีเ่กิดจำกกำรใช้สิทธิ 

ในกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิในแตล่ะครัง้ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถเลือกใหบ้รษิัทฯ ด  ำเนินกำร
ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดงัตอ่ไปนี ้

9.2.1) กรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิประสงคจ์ะฝำกหุน้สำมญัไวใ้นบญัชีของบริษัทหลกัทรพัยซ์ึง่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ
มีบญัชีซือ้ขำยอยู่ 
นำยทะเบียนของบริษัทฯ จะด ำเนินกำรน ำหุน้สำมญัท่ีเกิดจำกกำรใชส้ิทธิฝำกไวก้บั “บริษัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์
(ประเทศไทย) จ ำกัด เพ่ือผู้ฝำก” และศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจ ำนวนหุ้นสำมัญไว้ ท่ีบริษัท
หลักทรพัยซ์ึ่งผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิมีบญัชีซือ้ขำยอยู่ ในขณะเดียวกันบริษัทหลกัทรพัยน์ัน้จะบนัทึกยอดบัญชี
จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีไดร้บัจดัสรรหุน้ฝำกไว ้และออกหลกัฐำนกำรฝำกใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิ ภำยใน 7 วนัท  ำกำรนับจำกวันก ำหนดกำรใชส้ิทธิ ในกรณีนีผู้ถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิจะสำมำรถขำยหุ้น
สำมญัในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ไดท้นัทีท่ีตลำดหลกัทรพัยฯ์ อนญุำตใหหุ้น้สำมญัท ำกำรซือ้ขำยไดใ้นตลำดหลกัทรพัยฯ์ 
ในกรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัเลือกใหบ้ริษัทฯ ด  ำเนินกำรตำมขอ้นี ้ ช่ือของผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิท่ีไดร้บัจดัสรรหุน้จะตอ้งตรงกบัช่ือเจำ้ของบญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยท่ี์ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิประสงคท่ี์จะ
ฝำกหุน้สำมญัไวใ้นบญัชีหลกัทรพัยด์งักล่ำว มิฉะนัน้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะด ำเนินกำรออกใบหุน้สำมญัใหแ้ก่       
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีไดร้บักำรจดัสรรตำมขอ้ 9.2.3 แทน 

9.2.2) กรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิประสงคจ์ะฝำกหุน้สำมญัไวใ้นบญัชีของบรษิัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมำชิกเลขท่ี 600 เพ่ือขำ้พเจำ้ 
นำยทะเบียนของบริษัทฯ จะด ำเนินกำรน ำหุ้นสำมัญท่ีเกิดจำกกำรใช้สิทธิฝำกไว้กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์  
และศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยจ์ะบนัทกึยอดบญัชีจ ำนวนหุน้สำมญัตำมจ ำนวนท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดร้บักำรจดัสรรไว้
ในบญัชีผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมำชิกเลขท่ี 600 และออกหลกัฐำนกำรฝำกใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยใน 7 วนัท  ำกำร 
นบัจำกวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ เม่ือผูท่ี้ไดร้บักำรจดัสรรหุน้ตอ้งกำรขำยหุน้ ผูท่ี้ไดร้บักำรจดัสรรหุน้ตอ้งถอนหุน้ออกจำก
บัญชี 600 ดังกล่ำว โดยตอ้งติดต่อผ่ำนบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอำจมีค่ำธรรมเนียมในกำรด ำเนินกำรตำมท่ี
ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์และ/หรือ บริษัทหลกัทรพัยน์ัน้ๆ ก ำหนด ในกรณีนีผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะสำมำรถขำยหุน้
สำมญัในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ไดท้นัทีท่ีตลำดหลกัทรพัยฯ์ อนญุำตใหหุ้น้สำมญัท ำกำรซือ้ขำยไดใ้นตลำดหลกัทรพัยฯ์ 
และผูท่ี้ไดร้บัจดัสรรหุน้ไดด้  ำเนินกำรถอนหุน้ออกจำกบญัชี 600 แลว้ 

9.2.3) กรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิประสงคจ์ะขอรบัหุน้สำมญั โดยใหอ้อกใบหุน้ในนำมของผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ
นำยทะเบียนของบริษัทฯ จะด ำเนินกำรจัดส่งมอบใบหุน้ตำมจ ำนวนหุน้สำมญัท่ีใชส้ิทธิใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
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โดยทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมที่อยู่ท่ีระบไุวใ้นสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยใน 14 วนัท  ำกำร นบัจำก
วนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ ในกรณีนีผู้ ้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีไดร้บักำรจัดสรรหุน้จะไม่สำมำรถขำยหุน้สำมญัท่ีไดร้บั
กำรจดัสรรในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ไดจ้นกว่ำจะไดร้บัใบหุน้ ซึ่งผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิอำจจะไดร้บัภำยหลงัจำกท่ีหุน้สำมญั
ไดร้บัอนญุำตใหเ้ขำ้ท  ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

10. รำยละเอียดเกี่ยวกับหุ้นทีอ่อกใหม่เพือ่รองรับใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีส ำรองไวเ้พ่ือรองรบัใบส ำคญัแสดงสิทธิ : ไม่เกิน 19,226,640 หุน้ (สิบเก้ำล้ำนสองแสนสองหม่ืนหกพันหก
รอ้ยส่ีสิบหุน้)  

 มลูคำ่ท่ีตรำไวต้อ่หุน้ : 0.50 บำท (หำ้สิบสตำงค)์ 
 รำคำใชส้ิทธิตอ่หุน้ : 25 บำท (ย่ีสิบหำ้บำทถว้น) 

หุน้ท่ีส  ำรองไวเ้พ่ือรองรบักำรใชส้ิทธิคดิเป็นรอ้ยละ           : รอ้ยละ 6.67 ของจ ำนวนหุน้ท่ีออกและเรียกช ำระก่อนกำรออกและ
เสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ ณ วนัท่ี 18 พฤษภำคม 2564 

11. ข้อจ ำกัดกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสำมัญทีเ่กิดจำกกำรใช้สิทธิ 

11.1)    กำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ ไม่มีขอ้จ ำกัดกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ เวน้แต่ กำรโอนเกิดขึน้ในช่วงปิดสมุด
ทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิเพ่ือพักกำรโอนหรือกำรใชส้ิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ 21 วนัก่อนวนัครบก ำหนดกำรใชส้ิทธิครัง้
สุดทำ้ย และตลำดหลักทรพัย์ฯ จะท ำกำรขึน้เครื่องหมำย SP (หำ้มกำรซือ้ขำย) ล่วงหนำ้ 2 วนัท  ำกำรก่อนวนัปิดสมุดทะเบียน 
(ในกรณีท่ีวนัปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิตรงกบัวนัหยุดท ำกำรของตลำดหลกัทรพัย์ฯ ใหเ้ล่ือนเป็นวนัท ำกำร
ก่อนหนำ้) 

11.2) กำรโอนหุน้สำมญัท่ีเกิดจำกกำรใชส้ิทธิ หุน้สำมญัเพิ่มทนุท่ีเกิดจำกกำรใชสิ้ทธิ สำมำรถโอนไดโ้ดยไม่มีขอ้จ ำกดั เวน้แต่
กำรโอนหุน้ดงักล่ำวเป็นเหตใุหมี้บุคคลท่ีมิใช่สญัชำติไทยถือหุน้ในบริษัทฯ เกินกวำ่สดัส่วนกำรถือหุน้ท่ีระบใุนขอ้บงัคบัของบริษัทฯ 
กล่ำวคือ เกินกวำ่รอ้ยละ 49 ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ 

12.  กฎหมำยทีใ่ช้บังคับ 

ขอ้ก ำหนดสิทธิฉบบันีจ้ะมีผลใชบ้งัคบัในวนัออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ ไปจนถงึวนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ย โดยขอ้ก ำหนดสิทธิ
นีจ้ะใชบ้งัคบัและตีควำมตำมกฎหมำยไทย และหำกมีขอ้ควำมใดๆ ในขอ้ก ำหนดสิทธินีข้ดัแยง้กบักฎหมำยหรือประกำศใดๆ ท่ีมีผลใชบ้งัคบั
ตำมกฎหมำยกบัใบส ำคญัแสดงสิทธิ ใหใ้ชข้อ้ควำมตำมกฎหมำยหรือประกำศดงักล่ำวบงัคบักับใบส ำคญัแสดงสิทธิแทนขอ้ควำมของ
ขอ้ก ำหนดสิทธิเฉพำะในส่วนท่ีขดัแยง้กนันัน้ 
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