
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อก ำหนดว่ำดว้ยสิทธิและหน้ำทีข่องผู้ออกใบส ำคัญแสดงสทิธิและผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

ที่จะซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษทั ไทยรับเบอรล์ำเท็คซก์รุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) คร้ังที ่2 

(“ใบส ำคัญแสดงสทิธิ” หรือ “TRUBB-W2”)
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ข้อก ำหนดว่ำดว้ยสิทธิและหน้ำทีข่องผู้ออกใบส ำคัญแสดงสทิธิและผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

ที่จะซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษทั ไทยรับเบอรล์ำเท็คซก์รุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) คร้ังที ่2 

(“ใบส ำคัญแสดงสทิธิ” หรือ “TRUBB-W2”) 
 

ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญ เพ่ิมทุนของบริษัท ไทยรับเบอรล์ำเท็คซ์กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) ครั้งที่  2 
(“ใบส ำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “TRUBB-W2”) ออกโดยบริษัท ไทยรบัเบอรล์ำเท็คซก์รุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) (“ผู้ออกใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ” หรือ “บริษัทฯ”) ตำมมติท่ีประชุมวิสำมญัผูถ้ือหุน้ครัง้ที่ 1/2564 เม่ือวนัที่ 30 กรกฎำคม 2564 

ผูถ้ือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะไดร้บัสิทธิตำมที่ไดก้ ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิ โดยผูอ้อกใบส ำคัญแสดงสิทธิและผูถ้ือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิจะตอ้งผูกพันตำมข้อก ำหนดสิทธินี ้ทุกประกำร และให้ถือว่ำผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิได้รบัทรำบและ
เขำ้ใจขอ้ก ำหนดต่ำง ๆ ในขอ้ก ำหนดสิทธิเป็นอย่ำงดีแลว้ รวมทั้งไดใ้หค้วำมเห็นชอบกับกำรแต่งตั้งนำยทะเบียนใบส ำคัญ
แสดงสิทธิและขอ้ก ำหนดต่ำง ๆ ในสญัญำแต่งตัง้นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิดว้ย 

ทั้งนี้ ผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิจะจัดให้มีกำรเก็บรักษำส ำเนำข้อก ำหนดสิทธิและสัญญำแต่งต้ังนำย
ทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิไว้ ณ ส ำนักงำนใหญ่ของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิและส ำนักงำนใหญ่ของนำย
ทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิ เพ่ือให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบส ำเนำข้อก ำหนดสิทธิและสัญญำต่ำง ๆ 
ดังกล่ำวได้ในวันและเวลำท ำกำรของบุคคลดังกล่ำว (แล้วแต่กรณี) 
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ค ำจ ำกัดควำม 

เวน้แต่จะก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่น ค ำและขอ้ควำมต่ำงๆ ที่ใชอ้ยู่ในขอ้ก ำหนดสิทธินี ้ใหมี้ควำมหมำยดงัต่อไปนี ้

“ข้อก ำหนดสิทธิ” หมำยถึง ขอ้ก ำหนดว่ำดว้ยสิทธิและหนำ้ที่ของผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิและผูถ้ือใบส ำคัญ
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญเพ่ิมทุนของบริษัท ไทยรบัเบอรล์ำเท็คซก์รุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)  
ครัง้ที่ 2 ฉบบันี ้(รวมถึงที่มีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

“ใบส ำคัญแสดงสิทธิ” หมำยถึง ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมัญเพ่ิมทนุของบริษัท ไทยรบัเบอรล์ำเท็คซก์รุ๊ป 
จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 2 ท่ีจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมที่มีกำรจองซือ้และช ำระเงินค่ำจองซือ้หุน้
สำมัญเพ่ิมทุนที่บริษัทฯ เสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุน้เดิมของบริษัทฯ ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 
(Right Offering) หรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งมีรำยละเอียดตำมที่ระบุไว้ใน
ขอ้ก ำหนดสิทธิ 

“ใบแทนใบส ำคัญ
แสดงสทิธิ” 

หมำยถึง ใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ออกโดยบริษัท ศูนย์รบัฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จ ำกดั เพ่ือใชแ้ทนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญัเพ่ิมทนุของบริษัท ไทยรบัเบอร ์
ลำเท็คซก์รุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 2 

“บริษัทฯ” หรือ “ผู้ออก
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ” 

หมำยถึง บริษัท ไทยรบัเบอรล์ำเท็คซก์รุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

“ประกำศ ทจ.
34/2551” 

หมำยถึง ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่อง กำรขออนุญำตและ
กำรอนุญำตใหเ้สนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ที่ออกใหม่และหุน้ที่ออกใหม่เพ่ือรองรบั
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ลงวนัที่ 15 ธันวำคม 2551 (รวมทัง้ที่ไดมี้กำรแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

“วันท ำกำร” หมำยถึง วันที่ตลำดหลกัทรพัยเ์ปิดท ำกำรตำมปกติ ซึ่งไม่ใช่วันเสำรห์รือวนัอำทิตย ์หรือวัน
อื่นใดท่ีธนำคำรแห่งประเทศไทยประกำศใหเ้ป็นวนัหยดุของธนำคำรพำณิชย ์

“ผู้ถือใบส ำคัญแสดง
สิทธิ” 

หมำยถึ ง  ผู้ทรงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ จะซื ้อหุ้นสำมัญ เพ่ิ มทุนของบ ริ ษั ท  
ไทยรับเบอรล์ำเท็คซ์กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) ครั้งที่  2 และให้รวมถึงผู้ทรงสิทธิในใบแทน
ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญ เพ่ิมทุนของบริษัทฯ แต่ละหน่วยตำมข้อ 2.3 ของ
ขอ้ก ำหนดสิทธิ 

“สมุดทะเบียนผู้ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ” 
หรือ “สมุดทะเบียน” 

หมำยถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทำงทะเบียนซึ่งบันทึกรำยละเอียดเกี่ยวกับ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิและผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เก็บรกัษำโดยนำยทะเบียน เช่น ชื่อและที่
อยู่ของผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิ กำรโอน กำรจ ำน ำ กำรอำยัด กำรออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ
ใบใหม่ ตำมหลักเกณฑท์ี่ก ำหนดในกฎหมำยว่ำดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์และ
ประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือประกำศของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือประกำศของ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุที่เกี่ยวขอ้ง 
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“สิทธิในใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ” 

หมำยถึง สิทธิทั้งปวงในใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญ เพ่ิมทุนของบริษัท  
ไทยรบัเบอรล์ำเท็คซก์รุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 2 ภำยใตข้อ้ก ำหนดสิทธินีแ้ละ/หรือภำยใต้
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง (ถ้ำมี) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเฉพำะสิทธิในกำรซือ้หุ้นรองรบั สิทธิใน
กำรเขำ้รว่มประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมผูถ้ือใบส ำคัญแสดงสิทธิ สิทธิใน
กำรไดร้บัค่ำเสียหำยในกรณีหุน้รองรบัไม่เพียงพอ 

“หุ้นรองรับ” หมำยถึง หุ้นสำมัญเพ่ิมทุนของบริษัท ไทยรบัเบอรล์ำเท็คซ์กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) ไม่เกิน 
136,295,937 หุน้ ที่จดัไวเ้พ่ือรองรบักำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งหุน้สำมัญ
เพ่ิมทนุที่จะออกเพ่ิมเติมในกรณีมีกำรปรบัสิทธิภำยใตข้อ้ก ำหนดสิทธิ 

“หุ้น” หมำยถึง หุน้สำมญัออกใหม่ของบริษัท ไทยรบัเบอรล์ำเท็คซก์รุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

“วันใช้สิทธิคร้ังแรก” หมำยถึง ใหมี้ควำมหมำยตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 4.1 ของขอ้ก ำหนดสิทธิ 

“วันใช้สิทธิคร้ัง
สุดท้ำย” 

หมำยถึง ใหมี้ควำมหมำยตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 4.1 ของขอ้ก ำหนดสิทธิ 

“ระยะเวลำกำรแจ้ง
ควำมจ ำนงในกำรใช้
สิทธิ” 

หมำยถึง ระยะเวลำที่ผูถ้ือใบส ำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงคจ์ะใชสิ้ทธิในกำรซือ้หุน้สำมัญเพ่ิม
ทนุของบริษัทฯ สำมำรถแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิไดต้ำมที่ระบุ
ไวใ้นขอ้ 4.3 ของขอ้ก ำหนดสิทธิ 

“วันออกใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ” 

หมำยถึง วนัที่ 30 กนัยำยน 2564 

“วันก ำหนดกำรใช้
สิทธิ” 

หมำยถึง ใหมี้ควำมหมำยตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 4.1 ของขอ้ก ำหนดสิทธิ 

“ส ำนักงำน ก.ล.ต.” หมำยถึง ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์

“นำยทะเบียน
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ” 

หมำยถึง บริษัท ศนูยร์บัฝำกหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกัด หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่
ด  ำเนินกิจกำรรบัฝำกหลกัทรพัยไ์ดต้ำมกฎหมำยซึ่งเขำ้รบัท ำหนำ้ที่แทน 

“ตลำดหลักทรัพย”์ หมำยถึง ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

“ศูนยรั์บฝำก
หลักทรัพย”์ 

หมำยถึง บริษัท ศนูยร์บัฝำกหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกัด หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่
ด  ำเนินกิจกำรรบัฝำกหลกัทรพัยไ์ดต้ำมกฎหมำยซึ่งเขำ้รบัท ำหนำ้ที่แทน 
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ส่วนที่ 1 

สำระส ำคัญของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

 รำยละเอียดเกี่ยวกับใบส ำคัญแสดงสิทธิ  

 

ช่ือของใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ 

ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญัเพ่ิมทนุของบริษัท ไทยรบัเบอรล์ำเท็คซก์รุ๊ป  จ ำกดั (มหำชน) 
ครัง้ที่ 2 (“ใบส ำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “TRUBB-W2”) 

ชนิดของใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ 

ชนิดระบุชื่อผูถ้ือและสำมำรถโอนเปล่ียนมือได้ โดยจัดสรรใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมที่มีกำรจองซือ้และ
ช ำระเงินค่ำจองซื ้อหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนที่บริษัทฯ เสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตำม
สดัส่วนกำรถือหุน้ (Right Offering) ตำมมติท่ีประชุมวิสำมญัผูถ้ือหุน้ 

ผู้ออกและเสนอขำย
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

บริษัท ไทยรบัเบอรล์ำเท็คซก์รุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ”) 

ที่อยู่ของผู้ออก
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

เลขที่ 99/1-3 หมู่ 13 ซ.บำงนำ-ตรำด 45 ถ.บำงนำ-ตรำด กม.7 ต ำบลบำงแกว้ อ  ำเภอบำงพลี  
จงัหวดัสมทุรปรำกำร 10540  

เบอรโ์ทรศพัท ์ 02-033-2333 

เบอรโ์ทรสำร 02-033-2389-99  

วิธีกำรจัดสรร บริษัทฯ จะออกและจัดสรร TRUBB-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซือ้และช ำระค่ำหุ้น
สำมญัเพ่ิมทนุตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ (Right Offering) และจองเกินสิทธิ (Oversubscription) ในอตัรำ
กำรจดัสรรที่ 1 หุน้สำมญัเพ่ิมทนุที่จองซือ้และช ำระค่ำหุน้สำมญัเพ่ิมทนุ ต่อ 1 หน่วย TRUBB-W2  

ทัง้นี ้ในกำรค ำนวณสิทธิของผูถ้ือหุน้แต่ละรำยที่ไดร้บักำรจัดสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ บริษัทฯ ได้
ปัดเศษจำกกำรค ำนวณตำมอัตรำกำรจัดสรรทิง้ ในกรณีที่มีใบส ำคัญแสดงสิทธิเหลือจำกกำร
จัดสรรดังกล่ำว ใหย้กเลิกใบส ำคัญแสดงสิทธิที่เหลือโดยบริษัทฯ จะไม่น ำใบส ำคัญแสดงสิทธิที่
เหลืออยู่นัน้มำจดัสรรใหม่ 

จ ำนวนใบส ำคัญ
แสดงสิทธิที่ออกและ
เสนอขำย 

ไม่เกิน 136,295,937 หน่วย 

 

รำคำเสนอขำยตอ่
หน่วย 

หน่วยละ 0.00 บำท (ไม่คิดมลูค่ำ) 

อัตรำกำรใช้สิทธิ TRUBB-W2 จ ำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุน้สำมญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ได ้1 หุน้ (มลูค่ำหุน้ที่ตรำ
ไวหุ้น้ละ 1.00 บำท) เวน้แต่กรณีมีกำรปรบัอัตรำกำรใชสิ้ทธิตำมเง่ือนไขในกำรปรบัสิทธิ ตำมที่
ระบุไวใ้นขอ้ 5 ในกรณีที่มีเศษของหุน้หรือของใบส ำคญัแสดงสิทธิ ใหปั้ดเศษนัน้ทิง้ 

รำคำกำรใช้สิทธิ 6.00 บำทต่อหุน้ เวน้แต่กรณีมีกำรปรบัรำคำกำรใชสิ้ทธิตำมเง่ือนไขในกำรปรบัสิทธิ ตำมที่ระบุ
ไวใ้นขอ้ 5 

ทัง้นี ้ในกรณีที่มีกำรปรบัรำคำใชสิ้ทธิ รำคำใชสิ้ทธิของ TRUBB-W2 ต่อหน่วยภำยหลงักำรปรบัรำคำ
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ใชสิ้ทธิไม่ว่ำในกรณีใด  ๆจะไม่ต ่ำกว่ำมลูค่ำที่ตรำไวข้องหุน้สำมญัของบริษัทฯ 

วันที่ออกใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ 

วนัที่ 30 กนัยำยน 2564 

วันครบก ำหนดอำยุ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

วนัที่ 29 กนัยำยน 2567 

อำยุของใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ  

3 ปี นบัแต่วนัที่ออกและจัดสรร TRUBB-W2 ทั้งนี ้ภำยหลังกำรออก TRUBB-W2 บริษัทฯ จะไม่
ขยำยอำยุใบส ำคัญแสดงสิทธิ และไม่มีขอ้ก ำหนดให้บริษัทฯ สำมำรถเรียกให้ผู้ถือใบส ำคัญ
แสดงสิทธิใชสิ้ทธิก่อนก ำหนด 

จ ำนวนหุ้นสำมัญที่
จัดสรรไว้เพ่ือรองรับ
กำรใช้สิทธิตำม
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

ไม่เกิน 136,295,937 หุน้ มูลค่ำหุน้ที่ตรำไวหุ้้นละ 1.00 บำท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนหุน้รองรบัต่อ
จ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ที่ 
4/2564 วนัที่ 25 มิถนุำยน 2564 เท่ำกบัรอ้ยละ 16.67 

 

*วิธีกำรค ำนวณสดัส่วนหุน้สำมญัที่รองรบักำรใชสิ้ทธิตำม TRUBB-W21: 
จ ำนวนหุน้สำมญัที่รองรบักำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ  
ที่ออกในครัง้นี ้+ จ ำนวนหุน้สำมญัที่บริษัทฯ จดัไวเ้พ่ือรองรบั 

กำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิในครัง้อื่น 

จ ำนวนหุน้ที่จ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัทฯ *100 

 รอ้ยละ 16.67 = 136,295,937 X 100 

 681,479,688 + 136,295,937  
 

ระยะเวลำกำรใช้สิทธิ
และก ำหนดกำรใช้
สิทธิ 

ผูถ้ือใบส ำคัญแสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ตำมใบส ำคัญแสดง
สิทธิไดใ้นวันท ำกำรสุดทำ้ยของบริษัทฯ ทุก ๆ 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิไป
ตลอดอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ (“วันก ำหนดกำรใช้สิทธิ”) โดยวันก ำหนดกำรใช้สิทธิครั้ง
แรกคือวันท ำกำรสุดท้ำยของ 3 เดือนแรกภำยหลังจำกวันที่ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับ
วนัที่ 30 ธันวำคม 2564 และวันก ำหนดกำรใชสิ้ทธิครัง้สุดทำ้ยคือวนัที่ใบส ำคัญแสดงสิทธิมีอำยุ
ครบ 3 ปีนับตั้งแต่วันที่ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวันที่ 29 กันยำยน 2567 โดยหำกวัน
ก ำหนดกำรใช้สิทธิและวันก ำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำยไม่ตรงกับวันท ำกำร ให้เล่ือนวัน
ก ำหนดกำรใชสิ้ทธิและวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิครัง้สดุทำ้ยดงักล่ำวเป็นวันท ำกำรก่อนหนำ้ 

 

 
1 หลกัเกณฑก์ำรค ำนวณ ใหพิ้จำรณำตำมขอ้ 10 ของประกำศ ทจ. 34/2551 ดว้ย 
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ระยะเวลำกำรแจ้ง
ควำมจ ำนงในกำรใช้
สิทธิ 

ผูถ้ือใบส ำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงคท์ี่จะใชสิ้ทธิซือ้หุ้นสำมัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จะตอ้งแจ้ง
ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัเพ่ิมทุนตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ (“ควำมจ ำนงในกำรใช้
สิทธิ”) ระหว่ำงเวลำ 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภำยในระยะเวลำ 5 วนัท ำกำรก่อนวนัก ำหนดกำรใช้
สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิครัง้สุดท้ำย ผู้ถือใบส ำคัญ
แสดงสิทธิสำมำรถแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิได้ภำยในระยะเวลำ 15 วนั ก่อนวนัก ำหนดกำร
ใชสิ้ทธิครัง้สดุทำ้ย (“ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิคร้ังสุดท้ำย”) 

กำรไม่สำมำรถ
ยกเลิกกำรแจ้งควำม
จ ำนงในกำรใช้สิทธิ 

เม่ือผูถ้ือใบส ำคัญแสดงสิทธิไดแ้จง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ 
ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิแลว้ กำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำวไม่สำมำรถเพิกถอนได ้
เวน้แต่ ไดร้บัควำมยินยอมเป็นลำยลกัษณอ์กัษรจำกบริษัทฯ ตำมขอ้ 4.4.8 

นำยทะเบียนของ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

บริษัท ศูนยร์บัฝำกหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกัด หรือผูท้ี่ไดร้บัแต่งตั้งโดยชอบ ใหท้ ำหนำ้ที่
เป็นนำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิแทน 

ตลำดรองของ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทฯ จะน ำ TRUBB-W2 เขำ้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลักทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

ตลำดรองของหุ้น
สำมัญที่เกิดจำกกำร
ใช้สิทธิตำมใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ 

บริษัทฯ จะน ำหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญเพ่ิมทุนตำม  TRUBB-W2 เข้ำจด
ทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

เหตุในกำรออกหุ้น
ใหม่เพ่ือรองรับกำร
ปรับสิทธิ 

เม่ือบริษัทฯ มีกำรด ำเนินกำรปรบัรำคำกำรใชสิ้ทธิ และอตัรำกำรใชสิ้ทธิตำมเง่ือนไขในกำรปรบั
สิทธิตำมที่ระบุไวใ้นข้อ 5 เม่ือมีเหตุกำรณ์ตำมที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิและเง่ือนไขของ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ  ซึ่งเป็นเหตกุำรณท์ี่มีลกัษณะตำมที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ 11(4)(ข) ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรตลำดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำย
ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ที่ออกใหม่และหุน้ที่ออกใหม่เพ่ือรองรบัใบส ำคัญแสดงสิทธิ ฉบับ
ลงวนัที่ 15 ธันวำคม 2551 (รวมทัง้ที่ไดมี้กำรแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

สิทธิและ
ผลประโยชนอ์ื่น ๆ 

หุน้สำมัญที่ออกตำมกำรใชสิ้ทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิเท่ำเทียมกับหุน้สำมัญของ
บริษัทฯ ที่ออกไปก่อนหนำ้นีท้กุประกำร 

 

ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจำกกำรออกและจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

(1) ในกรณีกำรใช้สิทธิ TRUBB-W2 ภำยหลังจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Right Offering) 

(1.1) ผลกระทบต่อสิทธิในกำรออกเสียง (Control Dilution) 

หำกผูถ้ือหุน้ที่ไดร้บั TRUBB-W2 มีกำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพเป็นหุน้สำมัญครบตำมจ ำนวนที่ไดร้บัสิทธิ จะ
ไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิกำรออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับ 
TRUBB-W2 ไม่ใชสิ้ทธิแปลงสภำพ และมีผูถ้ือหุน้อื่นใชสิ้ทธิแปลงสภำพครบทัง้จ ำนวน จะเกิดผลกระทบ
ต่อสิทธิกำรออกเสียงของผูถ้ือหุน้สูงสุด (Control Dilution) ดังนี ้ (กำรค ำนวณผลกระทบด้ำนล่ำงนี้อยู่
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ภำยใตส้มมติฐำนว่ำ กำรเสนอขำยหุน้สำมัญเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ 

(Right Offering) จะเกิดขึน้ก่อนกำรจดัสรร TRUBB-W2 โดยผูถ้ือหุน้ใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัเพ่ิมทนุดงักล่ำว
ครบทัง้จ ำนวนแลว้) 
 

Control Dilution = จ ำนวนหุน้สำมญัรองรบักำรใชสิ้ทธิ TRUBB-W2 

  จ ำนวนหุน้สำมญัรองรบักำรใชสิ้ทธิ TRUBB-W2 

+ จ ำนวนหุน้สำมญัเพ่ิมทนุ Right Offering + จ ำนวนหุน้ที่ช ำระแลว้  

   

Control Dilution  = 136,295,937 

  (136,295,937 + 136,295,937+ 681,479,688) 

   

Control Dilution  รอ้ยละ 14.29 

   

(1.2) ผลกระทบต่อรำคำหุน้ (Price Dilution) 

กำรออกหุน้สำมญัเพ่ิมทนุเพ่ือรองรบักำรใชสิ้ทธิตำม TRUBB-W2 หำกผูถ้ือหุน้ที่ไดร้บั TRUBB-W2 มีกำร
ใช้สิทธิแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญครบตำมจ ำนวนที่ไดร้บัสิทธิ จะเกิดผลกระทบต่อรำคำตลำดของหุ้น
สงูสดุ ดงันี ้(กำรค ำนวณผลกระทบดำ้นล่ำงนีอ้ยู่ภำยใตส้มมติฐำนว่ำ กำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพ่ิมทุนของ
บริษัทฯ ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ (Right Offering (จะเกิดขึน้ก่อนกำรจดัสรร TRUBB-W2 
โดยผูถ้ือหุน้ใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมัญเพ่ิมทนุดงักล่ำวครบทัง้จ ำนวนแลว้) 
 

Price Dilution = รำคำตลำดก่อนกำรเสนอขำย1/– รำคำตลำดหลงักำรเสนอขำยและแปลง
สภำพ TRUBB-W22/ 

  รำคำก่อนกำรเสนอขำย 

   

Price Dilution = 2.87 – 3.32 

  2.87 

Price Dilution = รอ้ยละ (15.59)  

ไม่มีผลกระทบต่อรำคำหุน้ 

หมำยเหตุ 

  1/รำคำตลำดก่อนกำรเสนอขำย = (รำคำตลำด x จ ำนวนหุน้ paid-up) + (รำคำเสนอขำย Right Offering x จ ำนวนหุน้ Right Offering) 
จ ำนวนหุน้ paid-up + จ ำนวนหุน้ Right Offering 

  2/ รำคำตลำดหลงักำรเสนอขำยและแปลงสภำพ TRUBB-W2 =  

(รำคำตลำด x จ ำนวนหุน้ paid-up) + (รำคำเสนอขำย Right Offering x จ ำนวนหุน้ Right Offering) 
+ (รำคำกำรใชสิ้ทธิ TRUBB-W2 x จ ำนวนหุน้รองรบักำรใชสิ้ทธิ TRUBB-W2) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

จ ำนวนหุน้ paid-up + จ ำนวนหุน้ Right Offering + จ ำนวนหุน้รองรบักำรใชสิ้ทธิ TRUBB-W2) 
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(1.3) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก ำไรของผู้ถือหุน้ (Earning Per Share Dilution หรือ EPS. Dilution) 

EPS Dilution = EPS ก่อนกำรเสนอขำย3/ – EPS หลงักำรเสนอขำยและแปลงสภำพ 
TRUBB-W24/ 

  EPS ก่อนกำรเสนอขำย 

   

EPS Dilution = รอ้ยละ 14.29 

หมำยเหตุ 

ก ำไร (ขำดทนุ) (4 ไตรมำสล่ำสดุ ตำมงบกำรเงินสิน้สดุ 31 มีนำคม 2564) = (92,625,581.00) บำท 

3/ EPS ก่อนกำรเสนอขำย = (92,625,581.00) /  (681,479,688+136,295,937) = (0.1133) บำทต่อหุน้ 

4/ EPS หลงักำรเสนอขำยและแปลงสภำพ TRUBB-W2  

=   (92,625,581.00) /  (681,479,688+136,295,937+136,295,937)   = (0.0971) บำทต่อหุน้ 

 

(2) ในกรณีกำรใช้สิทธิ TRUBB-W2 ภำยหลังจำกกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ให้แก่
บุคคลในวงจ ำกัด (Private Placement) และกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Right Offering) 

 

(2.1) ผลกระทบต่อสิทธิในกำรออกเสียง (Control Dilution) 

Control Dilution = จ ำนวนหุน้สำมญัรองรบักำรใชสิ้ทธิ TRUBB-W2 

  จ ำนวนหุน้สำมญัเพ่ิมทนุ Private Placement + จ ำนวนหุน้สำมญัรองรบักำรใช้
สิทธิ TRUBB-W2 + จ ำนวนหุน้สำมญัเพ่ิมทนุ Right Offering + จ ำนวนหุน้ที่

ช ำระแลว้ 

   

Control Dilution  = 136,295,937 

  (68,147,968 + 136,295,937 + 136,295,937 + 681,479,688) 

   

Control Dilution  รอ้ยละ 13.33 

   

(2.2) ผลกระทบต่อรำคำหุ้น (Price Dilution) 

กำรใชสิ้ทธิ TRUBB-W2 ในกรณีนี ้ ผลกระทบจำกกำรลดลงของรำคำหุ้น (Price Dilution) จะขึน้อยู่กับ
รำคำเสนอขำยหุน้สำมัญเพ่ิมทนุใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกัด (Private Placement) ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
จะเป็นผูพิ้จำรณำอนุมติัในภำยหลัง ดังนัน้ ในกรณีที่กำรใชสิ้ทธิ TRUBB-W2 ภำยหลังจำกกำรออกและ
เสนอขำยหุน้สำมญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement) และกำรเสนอขำย
หุน้สำมัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ (Right Offering) ยังไม่สำมำรถ
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ค ำนวณผลกระทบจำกกำรลดลงของรำคำหุน้ (Price Dilution) ไดเ้นื่องจำกรำคำเสนอขำยหุน้สำมญัเพ่ิม
ทนุใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement) ยงัไม่แน่นอน 

 

(2.3) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก ำไรของผู้ถือหุ้น (Earning Per Share Dilution หรือ EPS. Dilution) 

EPS Dilution = EPS ก่อนกำรเสนอขำย1/ – EPS หลงักำรเสนอขำยและแปลงสภำพ 

TRUBB-W22/ 

  EPS ก่อนกำรเสนอขำย 

   

EPS Dilution = รอ้ยละ 13.33 

หมำยเหตุ 

ก ำไร (ขำดทนุ) (4 ไตรมำสล่ำสดุ ตำมงบกำรเงินสิน้สดุ 31 มีนำคม 2564) = (92,625,581.00) บำท 

1/ EPS ก่อนกำรเสนอขำย = (92,625,581.00) / (681,479,688 + 136,295,937 +68,147,968) =  (0.1046) บำทต่อหุน้ 

2/ EPS หลงักำรเสนอขำยและแปลงสภำพ TRUBB-W2 

  =   (92,625,581.00) /  (681,479,688 + 136,295,937 + 136,295,937 + 68,147,968)  = (0.0906) บำทต่อหุน้ 

 

  



   

 

- 10 - 

ส่วนที่ 2 

ข้อก ำหนดสิทธิทั่วไป 

 

1. รำยกำรทั่วไป 

ใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขำยตำมประกำศ ทจ. 34/2551 

2. ใบส ำคัญแสดงสิทธิ สมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ และผู้ทรงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

2.1 นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิมีหนำ้ที่ที่จะต้องออกใบส ำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผูถ้ือใบส ำคัญแสดงสิทธิทุกรำย
ส ำหรบัใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ฝำกไวก้ับศูนย์รบัฝำกหลักทรัพย ์นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิจะต้องระบุชื่อ 
“ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย”์ เป็นผูถ้ือใบส ำคัญแสดงสิทธิแทนในสมุดทะเบียนผูถ้ือใบส ำคัญแสดงสิทธิ นำยทะเบียน
ใบส ำคัญแสดงสิทธิจะออกใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิตำมแบบที่นำยทะเบียนใบส ำคัญ
แสดงสิทธิก ำหนดใหแ้ก่ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์

2.2 นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิมีหนำ้ที่ตำมสัญญำแต่งตั้งนำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะต้องจัดท ำและ
เก็บรกัษำสมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิไวจ้นกว่ำใบส ำคญัแสดงสิทธิทั้งหมดจะมีกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้รองรบั
ของบริษัทฯ หรือจนกว่ำครบก ำหนดอำยใุบส ำคญัแสดงสิทธิ (แลว้แต่กรณี) 

2.3 ผูท้รงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

2.3.1 ผูท้รงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิกรณีทั่วไป สิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตกไดแ้ก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่
ปรำกฏชื่อเป็นเจำ้ของใบส ำคญัแสดงสิทธิในจ ำนวนดงักล่ำวที่ระบุอยู่ในสมดุทะเบียนผูถ้ือใบส ำคัญแสดง
สิทธิในขณะนัน้ ๆ หรือในวนัก่อนวันแรกของกำรปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ  เวน้แต่
จะไดมี้กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิซึ่งสำมำรถใชย้นักบัผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิไดต้ำมขอ้ 3.1.1 เกิดขึน้
แลว้ในวันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนที่เกี่ยวขอ้งขำ้งตน้ซึ่งสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิจะตกไดแ้ก่ผูร้บัโอน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

2.3.2 ผูท้รงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิกรณีที่ศูนยร์บัฝำกหลักทรพัย์เป็นผูถ้ือใบส ำคัญแสดงสิทธิแทนสิทธิใน
ใบส ำคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิได้รับแจ้งเป็น
หนังสือจำกศูนยร์บัฝำกหลักทรพัยว่์ำเป็นผูท้รงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิในจ ำนวนตำมที่ศูนยร์บัฝำก
หลักทรพัยไ์ดแ้จง้ต่อนำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิ โดยจ ำนวนดังกล่ำวจะตอ้งไม่เกินกว่ำจ ำนวนรวม
ของใบส ำคัญแสดงสิทธิในชื่อของศูนยร์บัฝำกหลักทรพัยท์ี่ระบุอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ือใบส ำคัญแสดง
สิทธิในขณะนัน้ ๆ หรือในวนัก่อนวนัแรกของกำรปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ  

2.4 เม่ือศูนยร์ับฝำกหลักทรพัย์แจ้งต่อนำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิ นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิมีหนำ้ที่ที่
จะต้องออกใบส ำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ทรงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ฝำกไวก้ับศูนย์รบัฝำกหลักทรพัย์และ
ลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิรำยดังกล่ำวเป็นผู้ถื อใบส ำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือ 

ใบส ำคัญแสดงสิทธิตำมจ ำนวนที่ไดร้บัแจง้จำกศูนยร์บัฝำกหลักทรพัย ์ทั้งนี ้เม่ือไดมี้กำรออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
และลงทะเบียนดังกล่ำวแล้ว นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิจะแก้ไขจ ำนวนรวมของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่  
ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผูถ้ือใบส ำคัญแสดงสิทธิไวใ้นชื่อของศูนยร์บัฝำกหลักทรพัย์ โดยหักจ ำนวนใบส ำคัญ 
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แสดงสิทธิที่ไดแ้ยกไปลงทะเบียนไวใ้นชื่อของผูท้รงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิออก ส่วนจ ำนวนรวมของใบส ำคัญ
แสดงสิทธิที่ปรำกฏในใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ศูนยร์บัฝำกหลักทรพัยน์ั้น 
หำกนำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่ได้ท ำกำรแก้ไข (ไม่ว่ำด้วยเหตุใดก็ตำม) ให้ถือว่ำมีจ ำนวนลดลงตำม
จ ำนวนของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ได้แยกไปออกใบส ำคัญแสดงสิทธิและลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิใน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำว 

3. กำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

3.1 กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่มิไดฝ้ำกไวก้บัศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยใ์หเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑด์งันี ้

3.1.1 แบบกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิระหว่ำงผูโ้อนและผูร้บัโอน กำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิจะสมบูรณ์เม่ือ  
ผูโ้อนใบส ำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นผูท้ี่สมุดทะเบียนผูถ้ือใบส ำคัญแสดงสิทธิระบุชื่อเป็นเจำ้ของใบส ำคัญ 
แสดงสิทธิในจ ำนวนที่จะท ำกำรโอน หรือผูร้บัโอนคนสุดท้ำยโดยมีกำรสลักหลังแสดงกำรโอนต่อเนื่อง 
ครบถ้วนจำกผูท้ี่ปรำกฏชื่อดังกล่ำว (แล้วแต่กรณี) ไดส่้งมอบใบส ำคัญแสดงสิทธิใหแ้ก่ผู้รบัโอนโดยลง 
ลำยมือชื่อสลกัหลงัแสดงกำรโอนใหไ้วด้ว้ย  

ผลกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิระหว่ำงผู้รับโอนกับบริษัทฯ กำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิจะใช้ยันกับ 

บริษัทฯ ไดก้็ต่อเม่ือนำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิไดร้บัค ำขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
พรอ้มทั้งใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ผูร้บัโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิไดล้งลำยมือชื่อเป็นผูร้บัโอนในดำ้นหลังของ 
ใบส ำคญัแสดงสิทธินัน้ครบถว้นแลว้  

ผลของกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิระหว่ำงผูร้บัโอนกับบุคคลภำยนอก กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะใช ้
ยันกับบุคคลภำยนอกได้ก็ต่อเม่ือนำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิได้ลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคัญ 

แสดงสิทธิในสมดุทะเบียนผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิเรียบรอ้ยแลว้ 

3.1.2 กำรขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ จะต้องกระท ำ ณ ส ำนักงำนใหญ่ของนำยทะเบียน 
ใบส ำคญัแสดงสิทธิในวนัและเวลำท ำกำรของนำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิ และจะตอ้งท ำตำมแบบ
และวิธีกำรที่นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิก ำหนด โดยผู้ขอลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบส ำคัญ  

แสดงสิทธิที่ลงลำยมือชื่อครบถ้วนตำมหลักเกณฑใ์นขอ้ 3.1.1 พรอ้มทั้งหลักฐำนอื่น ๆ ที่ยืนยันถึงควำม 
ถูกตอ้งและควำมสมบูรณ์ของกำรโอนและกำรรบัโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิตำมที่นำยทะเบียนใบส ำคัญ  

แสดงสิทธิก ำหนดใหแ้ก่นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิ และใหน้ำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิออกใบ 

รบัค ำขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูข้อลงทะเบียนนัน้ 

3.1.3 นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผูถ้ือใบส ำคัญ 

แสดงสิทธิ พรอ้มทั้งรบัรองกำรโอนไวใ้นใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่นำยทะเบียน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิไดร้บัค ำขอลงทะเบียนและเอกสำรหลกัฐำนที่เกี่ยวขอ้งในกรณีที่ไม่ตอ้งออกใบส ำคัญ
แสดงสิทธิให้ใหม่ หรือภำยใน 15 วันท ำกำรนับแต่วันที่นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิได้รับค ำขอ
ลงทะเบียนและเอกสำรหลกัฐำนที่เกี่ยวขอ้งในกรณีที่ตอ้งออกใบส ำคญัแสดงสิทธิใหใ้หม่ 

3.1.4 นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิปฏิเสธไม่รบัด ำเนินกำรตำมค ำขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคัญ 

แสดงสิทธิ หำกนำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิเห็นว่ำกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธินัน้จะขัดต่อกฎหมำย 
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หรือขัดต่อขอ้จ ำกัดกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ (ถ้ำมี) โดยนำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิจะแจง้ใหผู้้
ขอลงทะเบียนทรำบภำยใน 7 วันนับแต่วนัที่นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิไดร้บัค ำขอลงทะเบียน และ
เอกสำรหลกัฐำนที่เกี่ยวขอ้ง 

3.2 ส ำหรบักำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ฝำกไวก้ับศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยใ์หเ้ป็นไปตำมขอ้บังคับของตลำดหลักทรพัย ์
ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์และหน่วยงำนก ำกบัดแูลอื่นที่เกี่ยวขอ้ง 

4. วิธีกำรใช้สิทธิและเง่ือนไขกำรใช้สิทธิ 

4.1 วนัใชสิ้ทธิ 

ผูถ้ือใบส ำคัญแสดงสิทธิสำมำรถใชสิ้ทธิตำม TRUBB-W2 ในกำรซือ้หุน้รองรบัของบริษัทฯ ไดใ้นวนัท ำกำรสดุทำ้ย
ของบริษัทฯ ทุก ๆ 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ ไปตลอดอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ ( “วัน
ก ำหนดกำรใช้สิทธิ”) โดยวันก ำหนดกำรใชสิ้ทธิครัง้แรกคือวนัท ำกำรสุดทำ้ยของ 3 เดือนแรกภำยหลังจำกวนัที่
ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวนัที่ 30 ธันวำคม 2564 และวันก ำหนดกำรใชสิ้ทธิครัง้สุดทำ้ยคือวันที่ใบส ำคัญ
แสดงสิทธิมีอำยุครบ 3 ปีนับตั้งแต่วันที่ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวันที่ 29 กันยำยน 2567 โดยหำกวัน
ก ำหนดกำรใชสิ้ทธิและวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิครัง้สุดทำ้ยไม่ตรงกับวันท ำกำร ใหเ้ล่ือนวันก ำหนดกำรใชสิ้ทธิและวัน
ก ำหนดกำรใชสิ้ทธิครัง้สดุทำ้ยดังกล่ำวเป็นวันท ำกำรก่อนหนำ้ ทัง้นี ้ใบส ำคัญแสดงสิทธิ ไม่มีกำรเรียกใหใ้ชสิ้ทธิกำร
แปลงสภำพก่อนก ำหนด 

4.2 กำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัเพ่ิมทนุ 

ในกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ผูถ้ือใบส ำคัญแสดงสิทธิสำมำรถใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมัญเพ่ิมทุนตำม 
ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ตนถืออยู่ทัง้หมดหรือบำงส่วนก็ได ้ส ำหรบัใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เหลือและไม่ไดใ้ชสิ้ทธิภำยใน
วันก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สุดท้ำย บริษัทฯ จะถือว่ำผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใชสิ้ทธิตำมใบส ำคัญ
แสดงสิทธิดงักล่ำวและใหถ้ือว่ำใบส ำคญัแสดงสิทธินัน้ ๆ สิน้สภำพโดยไม่มีกำรใชสิ้ทธิ 

4.3 ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ 

4.3.1 ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ 

ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในกำรซื ้อหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จะต้องแจ้ง 
ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมัญเพ่ิมทุนตำม TRUBB-W2 ตำมวิธีกำรและ ขั้นตอนกำรใชสิ้ทธิตำม
ขอ้ 4.4 (“ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ”) ในระหว่ำงเวลำ 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภำยในระยะเวลำ 5 วันท ำ
กำรก่อนวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้ (“ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ”) 

ทั้งนี ้ บริษัทฯ จะแจ้งข่ำวและรำยละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับก ำหนดวันใช้สิทธิ ระยะเวลำกำรแจ้ง  

ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ อัตรำกำรใชสิ้ทธิ รำคำกำรใชสิ้ทธิ รำยละเอียดบัญชีธนำคำรเพ่ือกำรจองซือ้
และใชสิ้ทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ บุคคลที่บริษัทฯ จะแต่งตั้งใหเ้ป็นตัวแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำร 
ใชสิ้ทธิ (ถ้ำมี) และสถำนที่ใชสิ้ทธิ ผ่ำนระบบเผยแพร่ขอ้มูลผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกสข์องตลำดหลักทรพัย ์

เพ่ือแจง้ใหผู้ถ้ือใบส ำคัญแสดงสิทธิทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 5 วันก่อนวันเริ่มระยะเวลำกำรแจง้ควำม
จ ำนงในกำรใชสิ้ทธิแต่ละครัง้ 
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4.3.2 ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัครัง้สดุทำ้ย 

ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในกำรซื ้อหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนของบริษัท ฯ จะต้องแจ้ง 
ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมัญเพ่ิมทุนตำม TRUBB-W2 ตำมวิธีกำรและขั้นตอนกำรใชสิ้ทธิตำม
ขอ้ 4.4 (“ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ”) ในระหว่ำงเวลำ 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภำยในระยะเวลำ 15 วัน
ก่อนวันก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สุดท้ำย โดยแจง้ควำมจ ำนงได้เฉพำะวันท ำกำร (“ระยะเวลำกำรแจ้ง
ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิคร้ังสุดท้ำย”) ในกรณีที่วันแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิตรงกับวันหยุดท ำ
กำร ใหเ้ล่ือนวันแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิดังกล่ำวเป็นวันท ำกำรสุดทำ้ยก่อนหนำ้วันก ำหนดใชสิ้ทธิ
ดงักล่ำว 

ทั้งนี ้ เฉพำะกำรใชสิ้ทธิครั้งสุดท้ำยเท่ำนั้นที่บริษัทฯ จะปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิเพ่ือ 

พักกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิเป็นเวลำ 21 วันก่อนวันก ำหนดใชสิ้ทธิ และตลำดหลักทรพัย์จะท ำกำร  
ขึน้เครื่องหมำย SP เพ่ือหำ้มกำรซือ้ขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ ล่วงหนำ้ 2 วนั ท ำกำรก่อนวนัปิดสมุดทะเบียน 

ในกรณีที่วันเริ่มปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิท ธิเพ่ือพักกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่ใช่ 
วันท ำกำรของตลำดหลักทรัพย ์ให้เล่ือนวันเริ่มปิดสมุดทะเบียนเป็นวันท ำกำรสุดท้ำยก่อนหน้ำวันเริ่ม   

ปิดสมดุทะเบียนเดิมดงักล่ำว 

บริษัทฯ จะแจ้งข่ำวและรำยละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับก ำหนดวันใช้สิทธิ ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนง   

ในกำรใชสิ้ทธิ อตัรำกำรใชสิ้ทธิ รำคำกำรใชสิ้ทธิ รำยละเอียดบัญชีธนำคำรเพ่ือกำรจองซือ้และใชสิ้ทธิตำม
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ บุคคลที่บริษัทฯ จะแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ (ถ้ำมี) และ
สถำนที่ใช้สิทธิ ผ่ำนระบบเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลักทรัพย์  เพ่ือแจ้งให้ผู้ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 7 วันท ำกำรก่อนระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ 
ส ำหรบัวันก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ บริษัทฯ จะส่งรำยละเอียดดังกล่ำวใหก้ับผูถ้ือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่มีรำยชื่อ
ปรำกฏตำมสมุดทะเบียนผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิ ณ วนัปิดสมดุทะเบียน ทำงไปรษณียล์งทะเบียนดว้ย 

4.4 วิธีกำรใชสิ้ทธิและขัน้ตอนกำรใชสิ้ทธิ 

4.4.1 ผูถ้ือใบส ำคัญแสดงสิทธิสำมำรถขอรบัใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญเพ่ิมทุนได้ที่บริษัทฯ 
และ/หรือ ตัวแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ (ถำ้มี) หรือดำวนโ์หลดจำกเว็บไซตข์องบริษัทฯ (www. 

thaitex.com) โดยสำมำรถแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญเพ่ิมทุนได้ที่บริษัท ฯ และ/หรือ 
ตัวแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ (ถ้ำมี) ตำมระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช ้สิทธิตำมที่
ระบุในขอ้ 4.3 ขำ้งตน้ 

ในกรณีที่ใบส ำคญัแสดงสิทธิอยู่ในระบบไรใ้บหลกัทรพัย ์(Scripless) ผูถ้ือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ตอ้งกำร
ใชสิ้ทธิตอ้งแจง้ควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอเพ่ือขอถอนใบส ำคัญแสดงสิทธิตำมที่ตลำดหลักทรพัย์
ก ำหนด 

ในกรณีที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซือ้ขำยหลักทรัพย์ของตนอยู่ในบัญชี “บริษัท ศูนย์รับฝำก 
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด เพ่ือผู้ฝำก ” ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ต้องกำรใช้สิทธิต้องแจ้ง 

ควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอเพ่ือขอถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมที่ตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด โดยยื่นต่อ
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บริษัทหลักทรพัยท์ี่เป็นนำยหน้ำซือ้ขำยหลักทรพัย ์(Broker) ของตน และบริษัทหลักทรพัย์ดังกล่ำวจะ 
ด ำเนินกำรแจง้กับศูนยร์บัฝำกหลักทรพัยเ์พ่ือขอถอนใบส ำคัญแสดงสิทธิจำกบัญชี “บริษัท ศูนยร์บัฝำก 
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด เพ่ือผู้ฝำก” โดยศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะด ำเนินกำรออกใบแทน 

ใบส ำคญัแสดงสิทธิเพ่ือใชเ้ป็นหลกัฐำนประกอบกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ 

ในกรณีที่ผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่มีบญัชีซือ้ขำยหลักทรพัย ์โดยใบส ำคญัแสดงสิทธิอยู่กับศูนยร์บัฝำก
หลักทรัพย์ใน “บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์” ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ต้องกำรใช้สิทธิต้องแจ้ง 

ควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอเพ่ือขอถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมที่ตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด โดยยื่นต่อ
ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยเ์พ่ือขอถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิจำก “บญัชีบริษัทผูอ้อกหลักทรพัย ์โดยศนูยร์บัฝำก
หลักทรพัยจ์ะด ำเนินกำรออกใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ เพ่ือใชเ้ป็นหลักฐำนประกอบกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้
สำมญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ 

ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ (ทั้งที่ถือเป็นใบส ำคัญแสดงสิทธิและในระบบไรใ้บหลักทรัพย์ (Scripless))  

ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญเพ่ิมทุน จะต้องปฏิบัติตำมเง่ือนไขกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ  

โดยต้องด ำเนินกำรและส่งเอกสำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิภำยในระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนง  
ในกำรใชสิ้ทธิ ดงันี ้

ก) แบบแสดงควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซือ้หุ้นสำมัญเพ่ิมทุนที่ไดก้รอกขอ้ควำมถูกตอ้งชัดเจน และ  

ครบถ้วนทุกรำยกำร พรอ้มลงนำมโดยผูถ้ือใบส ำคัญแสดงสิทธิและส่งใหแ้ก่บริษัทฯ และ/หรือ 
ตัวแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ (ถ้ำมี) ในช่วงระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำร 
ใชสิ้ทธิ 

ข) ใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิตำมแบบที่ตลำดหลักทรัพย์ก ำหนด  
ซึ่งผูถ้ือใบส ำคัญแสดงสิทธิลงลำยมือชื่อผูโ้อนด้ำนหลัง ตำมจ ำนวนที่ระบุในแบบแสดงควำม  

จ ำนงกำรใช้สิทธิ และหนังสือมอบอ ำนำจใหผู้้อื่นมำรบัใบส ำคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่ส ำหรับ 

ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ (ถ้ำมี) และส่งให้แก่บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้ง 

ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ (ถำ้มี) 

ค) ช ำระเงินตำมจ ำนวนที่ระบุในใบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญเพ่ิมทุน และส่ง  

หลักฐำนกำรช ำระเงินให้แก่บริษัทฯ หรือ ตัวแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) โดย  
ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื ้อหุ้นจะต้อง (1) โอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำก  

ประเภทออมทรพัย ์ธนำคำร กรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) สำขำ บำงนำ ชื่อบัญชี “บริษัท ไทยรบั
เบอรล์ำเท็คซก์รุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)” เลขที่บญัชี 130-7-04865-0 [SWIFT Code : BKKBTHBK] 

โดยใหแ้นบหลกัฐำนกำรโอนเงินที่ ธนำคำรออกให ้พรอ้มระบุชื่อ-นำมสกุล และเบอรโ์ทรศพัท ์ที่
สำมำรถติดต่อไวด้ว้ย หรือ (2) ช ำระเป็นเช็คบุคคล แคชเชียรเ์ช็ค หรือ ดร๊ำฟท ์ที่สำมำรถเรียก
เก็บไดใ้นเขตกรุงเทพมหำนคร ภำยใน 1 วนัท ำกำรนับจำกวนัที่แจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิในแต่
ละครัง้ โดยเช็คบุคคล แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊ำฟ ตอ้งลงวนัที่ก่อนก ำหนด กำรใชสิ้ทธิ 3 วนัท ำกำร 
และขีดครอ่มเฉพำะสั่งจ่ำย “บริษัท ไทยรับเบอร์ลำเท็คซก์รุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)” โดยใหร้ะบุ
ชื่อ-นำมสกุล และเบอรโ์ทรศัพทท์ี่สำมำรถติดต่อไดไ้วด้ำ้นหลังดว้ย พรอ้มน ำส่งส ำเนำหลกัฐำน
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กำรโอนเงินใหแ้ก่บริษัทฯ หรือตัวแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ (แลว้แต่กรณี) หรือ (3) 

ช ำระโดยวิธีกำรอื่นตำมแต่ที่บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ (ถ้ำมี) 
จะเป็นผูก้ ำหนดและแจง้ใหท้รำบต่อไป 

ทัง้นี ้กำรใชสิ้ทธิจองซือ้หุน้สำมัญดังกล่ำวจะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือบริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรบัแจง้ 
ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) ได้รบัช ำระเงินตำมที่ระบุในใบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ   

ซือ้หุน้สำมัญเพ่ิมทุน (ในกรณีกำรโอนเงินเขำ้บัญชี) หรือเรียกเก็บเงินดังกล่ำวไดแ้ลว้ (ในกรณี 
ช ำระเงินด้วยเช็คบุคคล แคชเชียรเ์ช็ค หรือ ดร๊ำฟท์) เท่ำนั้น หำกบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทน 

รบัแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) เรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุผลใด ๆ ที่มิได้ เกิดจำก 

ควำมผิดของบริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ (ถำ้มี) บริษัทฯ จะถือว่ำ
ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนำยกเลิกกำรใช้สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญ เพ่ิมทุนในครั้งนั้น  
โดยบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) จะจัดส่งใบส ำคัญ  

แสดงสิทธิพรอ้มกับเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊ำฟท์ที่เรียกเก็บเงินไม่ไดคื้นใหแ้ก่ผูถ้ือใบส ำคัญ 
แสดงสิทธิภำยใน 14 วันนับจำกวันก ำหนดกำรใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ แต่ทั้งนี ้ ไม่ถือเป็นกำร  

ตัดสิทธิที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิซือ้หุน้สำมัญเพ่ิมทุนในครัง้ต่อไป เวน้แต่เป็นกำร 
ใช้สิทธิในครั้งสุดท้ำย บริษัทฯ จะถือว่ำใบส ำคัญแสดงสิทธินั้น ๆ สิน้สภำพลงโดยไม่มีกำร 

ใชสิ้ทธิ ซึ่งบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ (ถ้ำมี) จะไม่รบัผิดชอบต่อ 

ดอกเบีย้ และ/หรือค่ำเสียหำยอื่นใด ไม่ว่ำกรณีใดๆ 

ง) ผูถ้ือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะต้องเป็นผู้รบัผิดชอบค่ำอำกรแสตมป์หรือภำษีอื่นใด (ถ้ำมี) ตำม 
บทบัญญัติแห่งประมวลรษัฎำกรหรือขอ้บังคับหรือกฎหมำยต่ำง ๆ ที่ใชบ้ังคับในกำรใช้สิทธิ  

ซือ้หุน้สำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

จ) หลกัฐำนประกอบกำรใชสิ้ทธิ 

1) บุคคลธรรมดำสัญชำติไทย: ส ำเนำบัตรประชำชน หรือส ำเนำบัตรข้ำรำชกำร หรือ 

ส ำเนำบัตรพนักงำนรฐัวิสำหกิจที่ยังไม่หมดอำยุ (ในกรณีมีกำรเปล่ียนชื่อ /ชื่อสกุล  

ซึ่งท ำให้ชื่อ /ชื่อสกุล ไม่ตรงกับใบส ำคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสำรที่ออกโดย  

หน่วยงำนรำชกำร เช่น ใบแจ้งเปล่ียนชื่อ /ชื่อสกุล เป็นต้น) พร้อมลงลำยมือชื่อ  

รบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

2) บุคคลธรรมดำที่ไม่มีสัญชำติไทย : ส ำเนำใบต่ำงด้ำว หรือส ำเนำหนังสือเดินทำง  

พรอ้มลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

3) นิติบุคคลสัญชำติไทย : ส ำเนำหนังสือรับรองบริษัทฯ ที่กระทรวงพำณิชย์ออกให ้ 

ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันก ำหนดกำรใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ พรอ้มรบัรองส ำเนำถูกต้อง  
โดยกรรมกำรผู้มีอ  ำนำจที่มีชื่อปรำกฏอยู่ในหนังสือรบัรองบริษัทฯ นั้น และเอกสำร 
หลักฐำนของกรรมกำรผู้มีอ  ำนำจลงลำยมือชื่อตำม 1) หรือ 2) พรอ้มลงลำยมือชื่อ 

รบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 
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4) นิติบุคคลที่ไม่มีสญัชำติไทย: ส ำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียนจดัตัง้นิติบุคคล และ/หรือ 
หนังสือรบัรองนิติบุคคล พรอ้มลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้องโดยกรรมกำร  ผู้มี
อ  ำนำจ และเอกสำรหลักฐำนของกรรมกำรผู้มีอ  ำนำจลงลำยมือชื่อตำม 1) หรือ 2) 

พรอ้มลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง และรบัรองโดย Notary public ของประเทศที่
ออกเอกสำรนัน้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในครัง้นัน้ ๆ 

5) คัสโตเดียน: ส ำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียน พรอ้มหนังสือแต่งตั้งคัสโตเดียน  และ 

เอกสำรหลักฐำนของผู้มีอ  ำนำจลงลำยมือชื่อตำม 1) หรือ 2) พรอ้มลงลำยมือชื่อ 

รบัรองส ำเนำถูกต้อง และรบัรองโดย Notary public ของประเทศที่ออกเอกสำรนั้น  

ไม่เกิน 1 ปีก่อนวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในครัง้นัน้ ๆ 

ทั้งนี ้ หำกผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลักฐำนประกอบกำรใช้สิทธิตำมที่กล่ำวข้ำงต้น  บริษัทฯ 
และ/หรือ ตัวแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ (ถ้ำมี) ขอสงวนสิทธ์ิที่จะถือว่ำผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ไม่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิในครัง้นัน้ ๆ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้
ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ (ถ้ำมี) สำมำรถใชดุ้ลพินิจในกำรพิจำรณำใหผู้ถ้ือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ใชสิ้ทธิ
ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิไดต้ำมควำมเหมำะสม 

4.4.2 จ ำนวนหน่วยของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ขอใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัเพ่ิมทุนจะตอ้งเป็นจ ำนวนเต็มเท่ำนั้น  โดย
อตัรำกำรใชสิ้ทธิเท่ำกับใบส ำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยต่อหุน้สำมัญหนึ่งหุน้  เวน้แต่กรณีมีกำรปรบัอัตรำ
กำรใชสิ้ทธิตำมเง่ือนไขกำรปรบัสิทธิตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 5 

4.4.3 จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ออกให้เม่ือมีกำรใช้สิทธิจะค ำนวณโดยกำรน ำจ ำนวนเงินในกำรใช้สิทธิ ซึ่งผู้ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิไดช้ ำระตำมที่กล่ำวขำ้งตน้ หำรดว้ยรำคำกำรใชสิ้ทธิในขณะที่มีกำรใชสิ้ทธินั้น โดย  

บริษัทฯ จะออกหุ้นสำมัญเป็นจ ำนวนเต็ม ไม่เกินจ ำนวนหน่วยของใบส ำคัญแสดงสิทธิคูณด้วยอัตรำ 

กำรใชสิ้ทธิ หำกมีกำรปรบัรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรืออัตรำกำรใชสิ้ทธิแลว้ท ำใหมี้เศษเหลืออยู่จำกกำร 
ค ำนวณดงักล่ำว บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ (ถำ้มี) จะไม่น ำเศษดงักล่ำว
มำคิดค ำนวณและจะช ำระเงินที่เหลือจำกกำรใชสิ้ทธิดังกล่ำวเป็นเช็คระบุชื่ อขีดคร่อมเฉพำะ คืนใหแ้ก่ 
ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ โดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 14 วันนับจำกวันก ำหนดกำรใช้สิทธิ 

ในแต่ละครัง้ โดยไม่มีดอกเบีย้ไม่ว่ำในกรณีใด ๆ 

ในกรณีที่ต้องมีกำรเปล่ียนแปลงอัตรำกำรใชสิ้ทธิตำมเกณฑ์กำรปรบัรำคำกำรใชสิ้ทธิ  และ/หรืออัตรำ 

กำรใชสิ้ทธิตำมที่ระบุในเง่ือนไขกำรปรบัสิทธิ และมีเศษของจ ำนวนหุน้สำมัญที่จะไดร้บัจำกกำรใชสิ้ทธิ 
ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิใหต้ดัเศษของหุน้ทิง้ 

4.4.4 ผูถ้ือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะต้องใชสิ้ทธิในกำรซือ้หุน้สำมัญไม่ต ่ำกว่ำ  100 หุน้สำมัญ โดยจ ำนวนหน่วย 
ของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ขอใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมัญจะตอ้งเป็นจ ำนวนเต็มเท่ำนั้น อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่  
ผูถ้ือใบส ำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิในกำรซือ้หุ้นต ่ำกว่ำ 100 หุน้สำมัญ จะต้องใช้สิทธิในกำรซือ้หุน้สำมัญ 

ในครั้งเดียวทั้งจ ำนวน ยกเวน้ในกำรใช้สิทธิครัง้สุดท้ำยนี้ ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะสำมำรถใช้สิทธิ 

ในกำรซือ้หุน้สำมญัโดยไม่มีกำรก ำหนดจ ำนวนหุน้สำมญัขัน้ต ่ำ 
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4.4.5 หำกบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ ได้รบัเอกสำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้ 
สิทธิตำมขอ้ 4.4.1 จ) ไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง หรือจ ำนวนเงินที่บริษัทฯ ไดร้บัช ำระไม่ครบตำมจ ำนวน 

ที่ระบุไว้ในแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญ  หรือบริษัทฯ ตรวจสอบได้ว่ำข้อควำม 

ที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิกรอกลงในแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญนั้นไม่ครบถ้วน  

หรือไม่ถูกต้อง หรือติดอำกรแสตมป์ (ถ้ำมี) ไม่ครบถ้วนถูกต้องตำมบทบัญญัติแห่งประมวลรษัฎำกร 

ขอ้บังคับ หรือกฎหมำยต่ำง ๆ ผูถ้ือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะตอ้งท ำกำรแก้ไขใหถู้กตอ้งภำยในระยะเวลำ 
กำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ ในแต่ละครัง้ หำกผูถ้ือใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่ท ำกำรแก้ไขให้ถูกตอ้ง 
ภำยในระยะเวลำดังกล่ำว บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรบัแจ้งควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ  (ถ้ำมี) จะถือว่ำ  
ผูถ้ือใบส ำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนำยกเลิกกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมัญ ในครัง้นั้นๆ และบริษัทฯ และ/หรือ 

ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ  (ถ้ำมี) จะจัดส่งเงินที่ได้รับโดยไม่มีดอกเบี ้ย และใบส ำคัญ 

แสดงสิทธิคนใหแ้ก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ภำยใน 14 วันนับจำกวันก ำหนดกำรใช้สิทธิในครัง้นั้น ๆ  

ตำมวิธีกำรและเง่ือนไขที่ก ำหนดโดยบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ (ถ้ำมี) 
ทั้งนี ้ ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิสำมำรถแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญใหม่ได้ ในวันก ำหนด 

กำรใชสิ้ทธิครัง้ต่อไป เวน้แต่กำรใชสิ้ทธิครัง้นัน้จะเป็นกำรใชสิ้ทธิครัง้สุดทำ้ย ใหถ้ือว่ำใบส ำคญัแสดงสิทธิ
นั้น ๆ สิน้สภำพลงโดยไม่มีกำรใชสิ้ทธิ บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อดอกเบีย้และ/หรือค่ำเสียหำยอื่นใด  
ไม่ว่ำกรณีใด ๆ 

4.4.6 ในกรณีที่ผูถ้ือใบส ำคัญแสดงสิทธิช ำระเงินในกำรใชสิ้ทธิไม่ครบถ้วน บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรบัแจ้ง 
ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) มีสิทธิที่จะด ำเนินกำรประกำรใดประกำรหนึ่งตำมล ำดับ ดังต่อไปนี้ 
ตำมทีบ่ริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ (ถำ้มี) จะเห็นสมควร 

ก) ใหผู้ถ้ือใบส ำคัญแสดงสิทธิช ำระเงินเพ่ิมเติมตำมจ ำนวนที่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิใหค้รบถว้น ภำยใน
ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิในครัง้นั้น หำกบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรบัแจ้ง
ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) ไม่ได้รบัเงินครบตำมจ ำนวนในกำรใชสิ้ทธิภำยในระยะเวลำ
ดังกล่ำว บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรบัแจ้งควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ (ถ้ำมี) จะถือว่ำกำรแจ้ง
ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิในครัง้นัน้สิน้สภำพลงโดยไม่มีกำรใชสิ้ทธิ หรือ 

ข) ถือว่ำจ ำนวนหุ้นสำมัญที่จองซือ้มีจ ำนวนเท่ำกับจ ำนวนเงินที่ได้รบัจำกกำรใชสิ้ทธิตำมรำคำ   

กำรใชสิ้ทธิในขณะนัน้ หรือ 

ค) ถือว่ำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิในครัง้นัน้สิน้สภำพลงโดยไม่มีกำรใชสิ้ทธิ 

หมำยเหต:ุ ในกำรใชสิ้ทธิครัง้สดุทำ้ย บริษัทฯ จะด ำเนินกำรตำมขอ้ ข) ขำ้งตน้  

กำรกระท ำใด ๆ ของบริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ (ถำ้มี) ใหถ้ือว่ำเป็นที่สดุ  

ในกรณีตำมขอ้ ก) และ ค) บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ (ถ้ำมี) จะส่งเงิน 

ที่ไดร้บัไวคื้นเป็นเช็คระบุชื่อขีดครอ่มเฉพำะและใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยจะถือว่ำไม่มีกำรใชสิ้ทธิดังกล่ำว 
โดยจะส่งคืนให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 14 วันท ำกำรนับจำก 

วนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในครัง้นัน้ ๆ โดยไม่มีดอกเบีย้ 
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ในกรณีตำมขอ้ ข) บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) จะถือว่ำมีกำรใช ้

สิทธิเพียงบำงส่วน และบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรบัแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) จะส่งมอบ 
ใบส ำคญัแสดงสิทธิส่วนที่เหลือคืนใหก้บัผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิ ทำงไปรษณียล์งทะเบียนภำยใน 14 วัน
ท ำกำรนบัจำกวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในครัง้นั้น ๆ พรอ้มเงินส่วนที่เหลือ (ถ้ำมี) โดยไม่มีดอกเบีย้ โดยช ำระ
เป็นเช็ค ดรำฟท์ ตั๋วแลกเงินธนำคำร หรือค ำสั่งจ่ำยเงินของธนำคำร ซึ่งขีดคร่อมสั่งจ่ำยเฉพำะชื่อผูถ้ือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ อย่ำงไรก็ดี ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่มีกำรใชสิ้ทธิดังกล่ำว ยังมีผลต่อไปจนถึงวัน
ก ำหนดกำรใชสิ้ทธิครัง้สดุทำ้ย เวน้แต่เป็นกำรใชสิ้ทธิครัง้สดุทำ้ย  

4.4.7 ในกรณีที่บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรบัแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) ไม่สำมำรถคืนเงินส่วนที่  
ไม่ไดใ้ชสิ้ทธิใหแ้ก่ผูถ้ือใบส ำคัญแสดงสิทธิไดภ้ำยในระยะเวลำ 14 วันนับแต่วันครบก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ  
ในครั้งนั้น ๆ ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะได้รับดอกเบี ้ยในอัตรำรอ้ยละ 7.5 ต่อปี โดยค ำนวณจำก 

เงินส่วนที่ไม่ไดใ้ชสิ้ทธินบัแต่วนัที่พน้ก ำหนด 14 วนัดงักล่ำวจนถึงวนัที่ผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิไดร้บัคืน 

อย่ำงไรก็ดี หำกบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) ได้ท ำกำรส่งเช็ค 

ดร๊ำฟท ์ตั๋วแลกเงินธนำคำร หรือค ำสั่งจ่ำยเงินของธนำคำร ซึ่งขีดคร่อมสั่งจ่ำยเฉพำะชื่อผูถ้ือใบส ำคัญ
แสดงสิทธิทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุในหนังสือแสดงควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิโดยถูกตอ้ง
แล้ว ให้ถือว่ำผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ได้รับเงินคืนโดยชอบและผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ไม่มีสิทธิ
เรียกรอ้ง ดอกเบีย้ และ/หรือค่ำเสียหำยใด ๆ อีกต่อไป 

4.4.8 เม่ือผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญเพ่ิมทุน ได้ปฏิบัติตำมเง่ือนไขกำรแจ้ง  

ควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญเพ่ิมทุน กล่ำวคือ ได้ส่ งมอบทั้งใบส ำคัญแสดงสิทธิ แบบแสดง 

ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญั พรอ้มทัง้หลกัฐำนประกอบกำรใชสิ้ทธิตำมขอ้ 4.4.1 จ) และช ำระเงิน
ค่ำจองซื ้อหุ้นสำมัญถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะไม่สำมำรถเพิกถอน  

กำรใชสิ้ทธิได ้เวน้แต่จะไดร้บัควำมยินยอมเป็นหนังสือจำกบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรบัแจง้ควำมจ ำนง
ในกำรใชสิ้ทธิ (ถำ้มี) 

4.4.9 เม่ือพน้ก ำหนดวันก ำหนดใชสิ้ทธิครัง้สุดทำ้ยแลว้ แต่ผูถ้ือใบส ำคัญแสดงสิทธิยังมิไดป้ฏิบัติตำมเง่ือนไข  

ของกำรใช้สิทธิที่บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) ก ำหนดไว้อย่ำง
ครบถว้น ใหถ้ือว่ำใบส ำคญัแสดงสิทธินั้น ๆ สิน้สภำพลงโดยไม่มีกำรใชสิ้ทธิ และผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิ
จะใชสิ้ทธิใด ๆ ไม่ไดอ้ีก 

4.4.10 ในกรณีที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิส่งมอบใบส ำคัญแสดงสิทธิเป็นจ ำนวนมำกกว่ำจ ำนวนที่ประสงค ์

จะใชสิ้ทธิ บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ (ถ้ำมี) จะส่งใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

ใบใหม่โดยมีจ ำนวนของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ลดลงใหแ้ก่ผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิดังกล่ำวหำกใบส ำคัญ
แสดงสิทธินั้นอยู่ในระบบใบหุ้น โดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 14 วันนับจำกวันครบก ำหนด 

กำรใชสิ้ทธินัน้ ๆ และจะท ำกำรยกเลิกใบส ำคญัแสดงสิทธิใบเก่ำ 

4.4.11 บริษัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช ำระแล้วของบริษัทฯ ต่อกระทรวงพำณิชย์ตำมจ ำนวน 

หุน้สำมัญที่ออกใหม่ส ำหรบักำรใชสิ้ทธิในแต่ละครั้ง ภำยใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รบัช ำระ 

ค่ำหุน้ตำมจ ำนวนที่มีกำรใชสิ้ทธิแต่ละครัง้ และบริษัทฯ จะด ำเนินกำรใหน้ำยทะเบียนผูถ้ือหุน้ของบริษัทฯ 
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จดทะเบียนผูถ้ือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใชสิ้ทธินั้นเข้ำเป็นผู้ถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ ในสมุดทะเบียน 

ผูถ้ือหุน้ตำมจ ำนวนหุน้สำมญัที่ค  ำนวณไดจ้ำกกำรใชสิ้ทธิ 

ทั้งนี ้ บริษัทฯ จะด ำเนินกำรยื่นค ำขอให้รบัหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนที่ออกเนื่องจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญ  

แสดงสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเข้ำซือ้ขำยในตลำดหลักทรพัย์ภำยใน 30 วันนับแต่วันก ำหนด 

กำรใชสิ้ทธิแต่ละครัง้ 

หุ้นสำมัญใหม่ที่ออกเนื่องจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิจะมีสิทธิและสถำนะเท่ำเทียมกับ 

หุ้นสำมัญของบริษัทฯ ที่ ได้ออกไปก่อนหน้ำแล้วทุกประกำร นับตั้งแต่วันที่ มีกำรจดแจ้งชื่อของ  

ผูถ้ือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือผู้รบัสิทธิแทนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และจดทะเบียนเพ่ิมทุนช ำระแล้ว 
เนื่องจำกกำรออกหุน้สำมญัใหม่จำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้ 

4.4.12 ในกรณีที่หุน้สำมัญที่ส ำรองไวเ้พ่ือรองรบักำรใชสิ้ทธิไม่เพียงพอ บริษัทฯ จะด ำเนินกำรชดใชค่้ำเสียหำย 

ที่เกิดขึน้ใหแ้ก่ผูถ้ือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สำมำรถใชสิ้ทธิไดต้ำมขอ้ 6 อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ จะไม่ชดใช้
ค่ำเสียหำยให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้ ถึงแม้ว่ำจะมีหุ้นสำมัญเพียงพอ  
ในกรณีที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิเป็นบุคคลต่ำงด้ำวหรือนิติบุคคลต่ำงประเทศที่ไม่สำมำรถใชสิ้ทธิได ้
เพรำะถกูจ ำกดัสิทธิตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ที่ระบุในขอ้บงัคบัของบริษัทฯ 

4.4.13 นำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

บริษัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

93 ถนนรชัดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  
กรุงเทพมหำนคร 10400  

โทรศพัท ์ : 0-2009-9000 

โทรสำร : 0-2009-9991 

SET Contact Center : 0-2009-9999 

Website : http://www.set.or.th/tsd 

E-mail : SETContactCenter@set.or.th 

นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบกำรปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ  ซึ่งใน 

สมุดทะเบียนผูถ้ือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะตอ้งประกอบดว้ยชื่อเต็ม สัญชำติ และที่อยู่ของผูถ้ือใบส ำคัญ  

แสดงสิทธิและรำยละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งตำมที่ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยก์ ำหนด ในกรณีขอ้มลูไม่ตรงกัน 
บริษัทฯ จะถือว่ำสมดุทะเบียนผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นขอ้มลูที่ถกูตอ้ง 

ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิมีหน้ำที่ในกำรแจ้งกำรเปล่ียนแปลงหรือข้อผิดพลำดในรำยละเอียดในกำร   

ลงบันทึกในสมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ  และนำยทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะ 

เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขขอ้ผิดพลำดดงักล่ำว 

4.4.14 วิธีกำรส่งมอบใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

บริษัทฯ จะด ำเนินกำรส่งมอบใบส ำคัญแสดงสิทธิใหแ้ก่บุคคลตำมรำยชื่อผูท้ี่ไดร้บักำรจัดสรรใบส ำคัญ  

แสดงสิทธิและบริษัทฯ จะด ำเนินกำรออกและส่งมอบใบส ำคญัแสดงสิทธิ ตำมรำยละเอียด ดงันี ้
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4.4.14.1 กรณีที่ผูไ้ดร้บักำรจัดสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่มีบญัชีขำยหลักทรพัยก์บับริษัทหลกัทรพัย ์หรือ
ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์

บริษัทฯ /ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์จะส่งมอบใบส ำคัญแสดงสิทธิตำมจ ำนวนที่ไดร้บัจดัสรรใหแ้ก่ 
ผูท้ี่ไดร้บักำรจดัสรรทำงไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบั ตำมชื่อที่อยู่ที่ระบุในสมุดทะเบียนผูถ้ือหุน้
ภำยใน 15 วันท ำกำรนับแต่วันที่ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ  ในกรณีนี ้ผู้ที่ไดร้บักำรจัดสรรจะไม่
สำมำรถขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ได้รบักำรจัดสรรในครัง้นี ้ในตลำดหลักทรพัย์ได้จนกว่ำจะ
ได้รับใบส ำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งอำจได้รับภำยหลังจำกที่ใบส ำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ  
เร่ิมซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัย ์

4.4.14.2 กรณีที่ผูท้ี่ไดร้บักำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิมีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยก์บับริษัทหลกัทรพัย์ 

บริษัทฯ /ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ จะน ำใบส ำคัญแสดงสิทธิฝำกไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝำก 

หลักทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด เพ่ือผูฝ้ำก” และศูนยร์ับฝำกหลักทรัพยจ์ะบันทึกยอดบัญชี 
จ ำนวนใบส ำคัญ แสดงสิท ธิที่ บริษัทฯ นั้นฝำกหลักทรัพย์อยู่  ในขณะเดียวกันบริษั ท 

หลักทรพัย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจ ำนวนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ผู้ได้รบัจัดสรรฝำกไว้ และ 

ออกหลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ ได้รับกำรจัดสรรภำยใน  7 วันท ำกำรนับจำกวันที่ 
ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนีผู้ท้ี่ไดร้บักำรจัดสรรจะสำมำรถขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิใน
ตลำดหลักทรพัยไ์ดท้นัทีที่ตลำดหลกัทรพัยอ์นมุัติใหท้  ำกำรซือ้ขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิในตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ทั้งนี ้ ชื่อของผู้ถือหุน้ที่ไดร้บักำรจัดสรรจะต้องตรงกับชื่อเจำ้ของบัญชีซือ้ขำยหลักทรพัยท์ี่ผู้ที่  
ได้รบักำรจัดสรรประสงค์ที่จะฝำกใบส ำคัญแสดงสิทธิไว ้มิฉะนั้นแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 

ที่จะด ำเนินกำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูท้ี่ไดร้บักำรจดัสรรตำมขอ้ 4.4.14.1 แทน 

4.4.14.3 กรณีที่ผูไ้ดร้บักำรจัดสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิมีบัญชีซือ้ขำยหลกัทรพัยก์ับศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์
สมำชิกเลขที่ 600 

บริษัทฯ/ศูนยร์บัฝำกหลักทรพัย์ จะน ำใบส ำคัญแสดงสิทธิฝำกไวศู้นยร์บัฝำกหลักทรพัย ์และ 
ศูนยร์บัฝำกหลักทรพัยจ์ะบันทึกยอดบัญชีจ ำนวนใบส ำคัญแสดงสิทธิตำมจ ำนวนที่ไดร้บักำร
จดัสรรไวใ้นบัญชีของบญัชีผูอ้อกหลักทรพัยส์มำชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐำนกำรฝำกใหแ้ก่ 
ผู้ที่ได้รับกำรจัดสรรภำยใน 7 วันท ำกำร นับจำกวันที่ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ เม่ือผู้ถือหุ้น 

ที่ไดร้บักำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิตอ้งกำรขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ ผูถ้ือหุน้ดงักล่ำวจะตอ้ง
ถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิออกจำกบัญชีเลขที่ 600 ดงักล่ำว โดยตอ้งติดต่อผ่ำนบริษัทหลกัทรพัย์
ทั่วไป ซึ่งอำจจะมีค่ำธรรมเนียมในกำรด ำเนินกำรตำมที่ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์และ/หรือ บริษัท
หลักทรัพย์นั้น ๆ ก ำหนด ดังนั้นในกรณีนี ้ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับจัดสรรจะสำมำรถขำยใบส ำคัญ 

แสดงสิทธิในตลำดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลำดหลักทรพัย์อนุญำตให้ท ำกำรซือ้ขำยใบส ำคัญ
แสดงสิทธิของบริษัทฯ ได้ในตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และผูถ้ือหุน้ที่ไดร้บักำรจัดสรร
ใบส ำคญัแสดงสิทธิไดด้ ำเนินกำรถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิออกจำกบญัชีเลขที่ 600 ดงักล่ำวแลว้ 



   

 

- 21 - 

4.4.15 กำรส่งมอบหุน้สำมญัเพ่ิมทนุที่เกิดจำกกำรใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

ในกำรใชสิ้ทธิซือ้หุ้นสำมัญของบริษัทฯ ตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ ผูถ้ือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน 
ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญ สำมำรถเลือกให้บริษัทฯ ด ำเนินกำรในกรณีใดกรณีหนึ่ง 

ดงัต่อไปนี ้

4.4.15.1 ในกรณีที่ผูถ้ือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ได้รบักำรจัดสรรหุ้นประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้สำมัญ โดยให้
ออกใบหุ้นในนำมของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ศูนย์รบัฝำกหลักทรพัย์จะส่งมอบใบหุน้ตำม 
จ ำนวนที่ใชสิ้ทธิแก่ผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิทำงไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบั ตำมชื่อที่อยู่ที่ระบุ
ไวใ้นสมดุทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ภำยใน 15 วนัท ำกำรนับจำกวันครบก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ
แต่ละครั้ง ในกรณีนี ้ ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะใช้สิทธิซือ้หุน้สำมัญจะไม่สำมำรถขำยหุ้น
สำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิในตลำดหลักทรัพย์ได้จนกว่ำจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอำจจะได้รับ
ภำยหลังจำกที่หุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิได้รับอนุญำตให้เข้ำท ำกำรซือ้ขำยในตลำด
หลกัทรพัย ์

4.4.15.2 ในกรณีที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิได้รบักำรจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรบัใบหุ้นสำมัญ แต่
ประสงคจ์ะใชบ้ริกำรของศูนยร์บัฝำกหลักทรพัย ์โดยผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิประสงคท์ี่จะฝำก
หุน้สำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิไวใ้นบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ  

มีบัญชีซือ้ขำยหลักทรพัย์อยู่ ในกรณีนี ้ ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะด ำเนินกำรน ำหุ้นสำมัญที่  
เกิดจำกกำรใชสิ้ทธิฝำกไวก้ับ “บริษัท ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกัด เพ่ือผูฝ้ำก” 
และศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจ ำนวนหุ้นสำมัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้น  

ฝำกหุน้สำมญัอยู่ ในขณะเดียวกันบริษัทหลกัทรพัยน์ัน้ก็จะบนัทึกยอดบัญชี จ ำนวนหุน้สำมญัที่
ผูถ้ือใบส ำคัญแสดงสิทธิใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมัญฝำกไวแ้ละออกหลักฐำนกำรฝำกใหแ้ก่ผูใ้ช้สิทธิ
จองซือ้หุน้สำมัญภำยใน 7 วนัท ำกำรนับจำกวันครบก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้ ในกรณีนี ้ 
ผูถ้ือใบส ำคัญแสดงสิทธิได้รบักำรจัดสรรหุ้นสำมัญจะสำมำรถขำยหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำร  

ใชสิ้ทธิในตลำดหลกัทรพัยไ์ดท้นัทีที่ตลำดหลกัทรพัยอ์นญุำตใหหุ้น้สำมัญที่เกิดจำกกำรใชสิ้ทธิ
ท ำกำรซือ้ขำยไดใ้นตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ในกรณีที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ ใช้สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญเลือกให้บริษัทฯ ด ำเนินกำรตำม 

ขอ้ 4.4.15.2 ชื่อของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ได้รบักำรจัดสรรหุ้นจะต้องตรงกับชื่อเจ้ำของ 

บัญชีซื ้อขำยหลักทรัพย์ที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝำกหุ้นสำมัญไว้ในบัญชี 
หลักทรพัยด์ังกล่ำว มิฉะนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะด ำเนินกำรออกใบหุน้แก่ผูถ้ือใบส ำคัญ 

แสดงสิทธิที่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้ตำมขอ้ 4.4.15.1 แทน 

4.4.15.3 ในกรณีที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิซื ้อหุ้นสำมัญไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์ 
จะใชบ้ริกำรของศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์โดยผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิประสงคท์ี่จะฝำกหุน้สำมัญ
ไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่  600 กรณีนี ้ บริษัทฯ จะด ำเนินกำร 
น ำหุน้สำมัญที่เกิดจำกกำรใชสิ้ทธิฝำกไวก้ับศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์และศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์
จะบันทึกยอดบัญชีจ ำนวนหุน้สำมญัตำมจ ำนวนผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิไดร้บักำรจดัสรรไวใ้น
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บัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่  600 และออกหลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญ 

แสดงสิทธิที่ได้รับจำกกำรจัดสรรหุ้นภำยใน 7 วันท ำกำรนับจำกวันครบก ำหนดกำรใช้สิทธิ 

ในแต่ละครั้ง เม่ือผู้ที่ได้รบักำรจัดสรรหุ้นตอ้งกำรขำยหุน้ ผูท้ี่ไดร้ับกำรจัดสรรหุน้ต้องถอนหุ้น 
ออกจำกบัญชีเลขที่ 600 ดังกล่ำว โดยต้องติดต่อผ่ำนบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอำจจะมี 

ค่ำธรรมเนียมในกำรด ำเนินกำรตำมที่ศูนยร์ับฝำกหลักทรพัย ์และ/หรือ บริษัทหลักทรพัยน์ั้น ๆ 

ก ำหนด ดังนั้น ในกรณีนี ้ ผู้ที่ ได้รับกำรจัดสรรหุ้นจะสำมำรถขำยหุ้นที่ ได้รับกำรจัดสรร  

ในตลำดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลำดหลักทรัพย์อนุญำตให้หุ้นของบริษัท ฯ ท ำกำรซือ้ขำยได ้ 

ในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และผูท้ี่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้ไดด้ ำเนินกำรถอนหุน้ออกจำก
บญัชีเลขที่ 600 ดงักล่ำวแลว้ 

5. เง่ือนไขกำรปรับสิทธิ 

เพ่ือรกัษำผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบส ำศัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่ำเดิม บริษัทฯ จะด ำเนินกำรปรับ 

รำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิในกำรซื ้อหุ้นสำมัญ เพ่ิมทุน ตลอดอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ  
เม่ือเกิดเหตกุำรณใ์ดเหตกุำรณห์นึ่งดงัต่อไปนี ้

5.1 เม่ือบริษัทฯ มีกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นของบริษัทฯ อันเป็นผลมำจำกกำรรวมหุ้นที่ออกแล้วของ  
บริษัทฯ หรือกำรแบ่งแยกหุ้นที่ออกแลว้ของบริษัทฯ โดยกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใชสิ้ทธิ 

จะมีผลเม่ือมลูค่ำที่ตรำไวมี้ผลบงัคบัใชต้ำมที่ประกำศผ่ำนระบบเผยแพรข่อ้มลูตำมตลำดหลกัทรพัยฯ์  

(1) รำคำกำรใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้

Price 1 = Price 0    x    Par 1 

Par 0 

(2) อตัรำกำรใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้

Ratio 1 = Ratio 0    x    Par 0 

Par 1 

โดยท่ี Price 1 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 

 Price 0 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

 Ratio 1 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 

 Ratio 0 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

 Par 1 คือ มลูค่ำที่ตรำไวข้องหุน้สำมญัหลงักำรเปล่ียนแปลง  

 Par 0 คือ มลูค่ำที่ตรำไวข้องหุน้สำมญัก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

5.2 เม่ือบริษัทฯ เสนอขำยหุ้นสำมัญออกใหม่ต่อผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Right Offering) และ/หรือ  
ต่อประชำชนทั่วไป และ/หรือต่อบุคคลในวงจ ำกัด โดย “รำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่” ต ่ำกว่ำ 

รอ้ยละ 90 ของ “รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ” ซึ่งกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำ 
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กำรใชสิ้ทธิจะมีผลบังคับทันทีนับตั้งแต่วันแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สำมัญจะไม่ไดร้บัสิทธิในกำรจองซือ้หุน้สำมัญที่ออกใหม่ 
(วนัแรกที่ตลำดหลักทรพัยขึ์น้เครื่องหมำย XR) ส ำหรบักรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิม (Right Offering) 

และ/หรือวนัแรกของกำรเสนอขำยหุน้สำมญัที่ออกใหม่ กรณีเป็นกำรเสนอขำยหุน้สำมัญที่ออกใหม่ใหแ้ก่ประชำชน
ทั่วไป และ/หรือเป็นกรณีกำรเสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั (แลว้แต่กรณี)  

ในกำรนี ้“รำคำสุทธิต่อหุน้ของหุน้สำมัญที่ออกใหม่” ค ำนวณไดจ้ำกจ ำนวนเงินทัง้หมดท่ีบริษัทฯ จะไดร้บัจำกกำร 
เสนอขำยหุ้นสำมัญหักด้วยค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออกนั้น (ถ้ำมี) หำรด้วยจ ำ นวน 

หุน้สำมญัที่ออกใหม่ทัง้หมด  

อนึ่ง ในกรณีที่มีกำรเสนอขำยหุน้สำมัญที่ออกใหม่พรอ้มกนัมำกกว่ำ 1 รำคำกำรเสนอขำย ภำยใตเ้ง่ือนไขที่จะตอ้ง
จองซือ้หุ้นดังกล่ำวด้วยกัน ให้น ำรำคำเสนอขำยทุกรำคำมำค ำนวณรำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่  
แต่ในกรณีที่กำรเสนอขำยดังกล่ำวไม่อยู่ภำยในเง่ือนไขที่ตอ้งจองซือ้ดว้ยกัน ใหน้ ำเฉพำะรำคำเสนอขำยที่ต  ่ำกว่ำ
รอ้ยละ 90 ของ “รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบริษัทฯ” มำค ำนวณกำรเปล่ียนแปลง เท่ำนัน้ 

“รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมัญของบริษัทฯ” ไดก้ ำหนดไวเ้ท่ำกับมูลค่ำกำรซือ้ขำยหุน้สำมัญของบริษัทฯ ทั้งหมด 

ในแต่ละวันหำรด้วยจ ำนวนหุ้นสำมัญของบริษัทฯ ที่มีกำรซื ้อขำยทั้งหมดในตลำดหลักทรัพย์ในวันดังกล่ำว 
ยอ้นหลงัระหว่ำงระยะเวลำ 7 - 15 วนัท ำกำรติดต่อกนัก่อนวนัที่ใชใ้นกำรค ำนวณ  

“วันที่ใช้ในกำรค ำนวณ ” หมำยถึงวันแรกที่ผู้ซื ้อหุ้นสำมัญจะไม่ได้รับสิทธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมัญที่ออกใหม่   

(วนัแรกที่ตลำดหลกัทรพัยขึ์น้เคร่ืองหมำย XR) ส ำหรบักรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิม (Right Offering) 

และ/หรือวันแรกของกำรเสนอขำยหุน้สำมัญที่ออกใหม่ส ำหรบักรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทั่วไป  และ/

หรือกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั แลว้แต่กรณี  

ในกรณีที่ ไม่สำมำรถหำ “รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ” เนื่องจำกหุ้นสำมัญไม่มีกำรซื ้อขำย  

ในช่วงเวลำดงักล่ำว บริษัทฯ จะด ำเนินกำรก ำหนดรำคำยติุธรรมของหุน้สำมญัของบริษัทฯ เพ่ือใชใ้นกำรค ำนวณแทน  

“รำคำยติุธรรม” หมำยถึง รำคำที่ประเมินโดยที่ปรกึษำทำงกำรเงินที่ส ำนกังำน ก.ล.ต. ใหค้วำมเห็นชอบ 

(1) รำคำกำรใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้

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

[MP x (A + B)] 

(2) อตัรำกำรใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้

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

[(A x MP) + BX] 

โดยท่ี Price 1 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 

 Price 0 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

 Ratio 1 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 

 Ratio 0 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
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 MP คือ รำคำตลำดของหุน้สำมญัของบริษัทฯ 

 A คือ จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ได้เรียกช ำระเต็มมูลค่ำแล้ว  ณ วันก่อนวันปิดสมุด
ทะเบียน ผู้ถือหุ้นเพ่ือสิทธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมัญที่ออกใหม่กรณีกำร
เสนอขำยหุน้สำมัญ ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิม และ/หรือวันก่อนวันแรกของกำร
เสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ กรณีกำรเสนอหุน้สำมัญใหแ้ก่ประชำชน
ทั่วไป และ/หรือกรณีเสนอขำยหุน้สำมัญ ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกัด แลว้แต่
กรณี 

 B คือ จ ำนวนหุน้สำมัญที่ออกใหม่เพ่ือเสนอขำยต่อผูถ้ือหุน้เดิม และ/หรือเสนอ
ขำยต่อประชำชนทั่ วไป  และ/หรือเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด 

แลว้แต่กรณี 

 BX คือ จ ำนวนเงินที่จะได้รับทั้งสิ ้น หลังหักค่ำใช้จ่ำยที่ เกิดขึ ้นจำกกำรออก
หลักทรพัย ์นั้น (ถ้ำมี) ทั้งจำกกำรเสนอขำยให้แก่ผูถ้ือหุน้เดิม และ/หรือ
เสนอขำยประชำชน ทั่วไป และ/หรือเสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั 

5.3 เม่ือบริษัทฯ เสนอขำยหลักทรพัยอ์อกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขำยประชำชนทั่วไป และ /หรือ 

บุคคลในวงจ ำกัดโดยที่หลักทรัพย์นั้นมีสิทธิที่จะแปลงสภำพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสำมัญได้ หรือให้สิทธิในกำรซื ้อ 

หุน้สำมัญ  (“หลักทรพัยท์ี่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภำพ”) เช่น หุน้กู้แปลงสภำพ หรือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ 

หุน้สำมัญ โดยที่ “รำคำสุทธิต่อหุน้ของหุ้นสำมัญที่จะออกใหม่เพ่ือรองรบัสิทธิ ' ดังกล่ำวต ่ำกว่ำรอ้ยละ 90 ของ 
“รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบริษัทฯ” 

กำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิ และอัตรำกำรใชสิ้ทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสำมัญจะไม่ได้  
รบัสิทธิในกำรซือ้หลักทรพัย์ออกใหม่ใด ๆ ที่มีสิทธิแปลงสภำพ/เปล่ียนเป็นหุน้สำมัญ หรือให้สิทธิในกำรจองซือ้ 

หุน้สำมญั (วนัแรกที่ตลำดหลกัทรพัยขึ์น้เครื่องหมำย XW) ส ำหรบักรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหก้บัผูถ้ือหุน้เดิม (Right 

Offering) และ/หรือ วันแรกของกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภำพ/เปล่ียนเป็นหุ้น
สำมัญไดห้รือใหสิ้ทธิในกำรจองซือ้หุน้สำมัญ กรณีเสนอขำยใหก้ับประชำชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นกำรเสนอ
ขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั (แลว้แต่กรณี) 

“รำคำสุทธิต่อหุน้ของหุน้สำมัญที่ออกใหม่เพ่ือรองรบัสิทธิ” ค ำนวณได้จำกจ ำนวนเงินที่บริษัทฯ จะไดร้บัจำกกำร 
ขำยหลักทรัพย์ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภำพ / เปล่ียนเป็นหุ้นสำมัญ หรือให้สิทธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมัญ  หักด้วย 
ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรออกหลักทรพัย์นั้น  (ถ้ำมี) รวมกับเงินที่จะได้รับจำกกำรแปลงสภำพ / เปล่ียนเป็น 

หุน้สำมญั หรือใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญันัน้ หำรดว้ยจ ำนวนหุน้ทัง้สิน้ที่ตอ้งออกใหม่เพ่ือรองรบักำรใชสิ้ทธินัน้ 

อนึ่ง ในกรณีที่มีกำรเสนอขำยหุน้สำมัญที่ออกใหม่พรอ้มกนัมำกกว่ำ 1 รำคำกำรเสนอขำย ภำยใตเ้ง่ือนไขที่จะตอ้ง
จองซือ้หุ้นดังกล่ำวด้วยกัน ให้น ำรำคำเสนอขำยทุกรำคำมำค ำนวณรำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่  
แต่ในกรณีที่กำรเสนอขำยดังกล่ำวไม่อยู่ภำยในเง่ือนไขที่ตอ้งจองซือ้ดว้ยกัน ใหน้ ำเฉพำะรำคำเสนอขำยที่ต  ่ำกว่ำ
รอ้ยละ 90 ของ “รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบริษัทฯ” มำค ำนวณกำรเปล่ียนแปลงเท่ำนัน้  

“รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบริษัทฯ” มีควำมหมำยเช่นเดียวกบัรำยละเอียดในขอ้ 5.2 ขำ้งตน้  
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“วนัที่ใชใ้นกำรค ำนวณ” หมำยถึง วันแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สำมัญจะไม่ไดร้บัสิทธิในกำรจองซือ้หลักทรพัยท์ี่ออกใหม่ใด ๆ  

ที่ให้สิทธิแปลงสภำพเปล่ียนเป็นหุ้นสำมัญ หรือให้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมัญ ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำย 

หลักทรัพย์ดังกล่ำวให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิม  (Right Offering) และ/หรือ  วันแรกของกำรเสนอขำยหลักทรัพย ์

ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ใหสิ้ทธิแปลงสภำพเป็นหุน้สำมญั หรือใหสิ้ทธิในกำรซือ้หุน้สำมัญส ำหรบักรณีที่เป็นกำรเสนอขำย
ใหแ้ก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั แลว้แต่กรณี 

(1) รำคำกำรใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้

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

[MP x (A + B)] 

(2) อตัรำกำรใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้

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

[(A x MP) + BX] 

โดยท่ี Price 1 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 

 Price 0 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

 Ratio 1 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 

 Ratio 0 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

 MP คือ รำคำตลำดของหุน้สำมญัของบริษัทฯ 

 A คือ จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ได้เรียกช ำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วันก่อนวันปิดสมุด
ทะเบียนผูถ้ือหุน้เพ่ือสิทธิในกำรจองซือ้หลักทรพัยท์ี่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะ
แปลงสภำพ / เปล่ียนเป็นหุน้สำมัญได้ หรือให้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมัญ
กรณีกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือวันก่อนวันแรกของกำร
เสนอขำยหลักทรพัยท์ี่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภำพ หรือเปล่ียนเป็น
หุ้นสำมัญได้ หรือให้สิทธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมัญ  กรณี เสนอขำยต่อ
ประชำชนทั่ วไป  และ /หรือกรณี เสนอขำยให้แก่ บุคคลในวงจ ำกัด  
แลว้แต่กรณี 

 B คือ จ ำนวนหุน้สำมญัที่ออกใหม่เพ่ือรองรบักำรใชสิ้ทธิของหลกัทรพัยใ์ด ๆ ที่มี 
สิทธิที่จะแปลงสภำพหรือเปล่ียนเป็นหุ้นสำมัญได้ หรือให้สิทธิในกำร 

จองซือ้หุน้สำมัญตำมที่เสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิม และ/หรือ เสนอขำย  

ต่อประชำชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั 

 BX คือ จ ำนวนเงินที่ จะได้รับทั้ งสิ ้น  หลังหัก ค่ำใช้ จ่ ำยที่ เกิด ขึ ้นจำกกำร 
ออกหลักทรพัยใ์ด ๆ ที่ใหสิ้ทธิที่จะแปลงสภำพ / เปล่ียนเป็นหุน้สำมัญได ้
หรือ  ให้สิทธิในกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญ  ส ำหรับกำรเสนอขำยให้แก่  
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ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขำยประชำชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขำย
ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั รวมกบัเงินที่จะไดร้บัจำกกำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพ / 

เปล่ียนเป็นหุน้สำมญัได ้หรือใหสิ้ทธิในกำรจองซือ้หุน้สำมญั 

5.4 เม่ือบริษัทฯ จ่ำยเงินปันผลทั้งหมดหรือบำงส่วนเป็นหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ ซึ่ ง 
กำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิ และอตัรำกำรใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วันแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สำมญัจะไม่มีสิทธิ 
รบัหุน้ปันผล (วนัแรกที่ตลำดหลกัทรพัยขึ์น้เครื่องหมำย XD) 

(1) รำคำกำรใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้

Price 1 = Price 0 x A 

(A + B) 

(2) อตัรำกำรใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้

Ratio 1 = Ratio 0 x (A + B) 

A 

โดยท่ี Price 1 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 

 Price 0 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

 Ratio 1 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 

 Ratio 0 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

 A คือ จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ ได้เรียกช ำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ  วันก่อนปิดสมุด
ทะเบียนผูถ้ือหุน้ เพ่ือสิทธิในกำรรบัหุน้ปันผล 

 B คือ จ ำนวนหุน้สำมญัที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุน้สำมัญปันผล 

5.5 เม่ือบริษัทฯ มีกำรจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่ำอัตรำรอ้ยละ 90 ของก ำไรสุทธิหลังหักส ำรองตำมกฎหมำย และ
ภำษีเงินไดข้องบริษัทฯ ส ำหรบักำรด ำเนินงำนในระยะเวลำบัญชีใด ๆ ส ำหรบังบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทฯ 
(ที่ ได้มีกำรตรวจสอบแล้ว) โดยเริ่มจำกรอบบัญชีประจ ำปี 2564 ตลอดอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ กำร
เปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิและอัตรำกำรใชสิ้ทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สำมัญจะไม่มีสิทธิรบั
เงินปันผล (วนัแรกที่ตลำดหลกัทรพัยขึ์น้เครื่องหมำย XD) 

ทัง้นี ้อตัรำรอ้ยละของเงินปันผลที่จ่ำยใหก้ับผูถ้ือหุน้ ค ำนวณโดยน ำเงินปันผลที่จ่ำยออกจริงจำกผลกำรด ำเนินงำน
ในรอบระยะบัญชีใด ๆ หำรดว้ยก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ (ที่ไดมี้กำรตรวจสอบแลว้) หลงัหกัส ำรอง
ตำมกฎหมำยและภำษีเงินไดข้องบริษัทฯ ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนของรอบระยะเวลำบญัชีปีเดียวกนั โดยท่ีเงินปัน
ผลที่จ่ำยออกจริงดงักล่ำวใหร้วมถึงเงินปันผลที่จ่ำยระหว่ำงกำลในแต่ละรอบบญัชีดงักล่ำวดว้ย 

วันที่ใชใ้นกำรค ำนวณ หมำยถึง วันแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สำมัญจะไม่ไดร้บัสิทธิในเงินปันผล (วันแรกที่ตลำดหลักทรพัย์ 
ขึน้เครื่องหมำย XD) 
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(1) รำคำกำรใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้

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

MP 

(2) อตัรำกำรใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้

Ratio 1 = Ratio 0 x MP 

[MP - (D - R)] 

โดยท่ี Price 1 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 

 Price 0 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

 Ratio 1 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 

 Ratio 0 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

 MP คือ รำคำตลำดของหุน้สำมญัของบริษัทฯ 

 D คือ เงินปันผลต่อหุน้ที่จ่ำยจริงแก่ผูถ้ือหุน้ 

 R คือ เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ำยในอัตรำรอ้ยละ 90 ของก ำไรสุทธิหลังหักส ำรอง
ตำมกฎหมำย และภำษีเงินได้ของบริษัทฯ ส ำหรับกำรด ำเนินงำนใน
ระยะเวลำบญัชีใด ๆ ส ำหรบังบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทฯ หำรดว้ย
จ ำนวนหุน้ทัง้หมดท่ีมีสิทธิไดร้บัเงินปันผล 

5.6 ในกรณีที่มีเหตุกำรณ์ใด ๆ อันท ำใหผ้ลตอบแทนใด ๆ ที่ผูถ้ือใบส ำคัญแสดงสิทธิ  เสียสิทธิและประโยชนอ์ันพึงได้  
ซึ่งเป็นเหตุกำรณ์ที่ไม่ได้ก ำหนดอยู่ในข้อ  5.1 ถึงข้อ 5.5 ดังกล่ำวข้ำงต้น ให้เป็นดุลยพินิจของบริษัทฯ ในกำร 
พิจำรณำเพ่ือก ำหนดกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิ และ อัตรำกำรใชสิ้ทธิใหม่ (หรือปรบัจ ำนวนหน่วย ใบส ำคัญ
แสดงสิทธิแทนอัตรำกำรใชสิ้ทธิ) อย่ำงเป็นธรรม โดยไม่ท ำใหสิ้ทธิของผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิดอ้ยไปกว่ำเดิม โดย
ใหถ้ือว่ำผลกำรพิจำรณำนั้นเป็นที่สดุ และให้บริษัทฯ แจง้ใหส้ ำนักงำน ก.ล.ต. ตลำดหลักทรพัย ์และนำยทะเบียน
ของใบส ำคัญ แสดงสิท ธิท รำบถึ งรำยละเอียดดังก ล่ำวด้วยภำยในระยะเวลำ 15 วันนับตั้ งแ ต่วันที่ 
มีเหตใุหต้อ้งด ำเนินกำรเปล่ียนแปลงกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำว 

5.7 กำรค ำนวณกำรเปล่ียนรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ  5.1 ถึงข้อ 5.6 เป็นอิสระต่อกัน และจะ
ค ำนวณกำรเปล่ียนแปลงตำมล ำดบัเหตกุำรณก์่อนหลัง ในกรณีที่มีเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ จะเกิดขึน้พรอ้มกนั ใหค้ ำนวณ 

กำรเปล่ียนแปลงเรียงล ำดับดังนี ้ คือ ข้อ 5.1 ข้อ 5.5 ข้อ 5.4 ข้อ 5.2 ข้อ 5.3 และข้อ  5.6 โดยในแต่ละล ำดับ 

ครัง้ที่มีกำรค ำนวณกำรเปล่ียนแปลงใหค้งสภำพของรำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิเป็นทศนิยม 3 ต ำแหน่ง 

5.8 กำรค ำนวณกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิ และอตัรำกำรใชสิ้ทธิตำมขอ้ 5.1 ถึงขอ้ 5.6 จะไม่มีกำรเปล่ียนแปลง
ซึ่งท ำใหร้ำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่สูงขึน้ และ/หรือ อัตรำกำรใชสิ้ทธิลดลง เวน้แต่กรณีกำรรวมหุน้ ส ำหรบักำรค ำนวณ
จ ำนวนเงินจำกกำรใชสิ้ทธิ จะค ำนวณจำกรำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง (ทศนิยม 3 ต ำแหน่ง) คณูกับ
จ ำนวนหุ้นสำมัญ (จ ำนวนหุน้สำมัญค ำนวณได้จำก อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่ คูณกับจ ำนวนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่
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แสดงควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิ เม่ือค ำนวณไดจ้ ำนวนหุน้ออกมำเป็นเศษหุน้ใหต้ัดเศษของหุน้นัน้ทิง้) ในกรณีที่มีเศษ
ของบำทจำกกำรค ำนวณจ ำนวนเงินจำกกำรใชสิ้ทธิ ใหต้ดัเศษของบำททิง้ 

ทั้งนี ้ ในกรณีที่มีกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิจนเป็นผลท ำให้รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่ที่ค  ำนวณตำมสูตรมีรำคำ  

ต ่ำกว่ำมูลค่ำที่ตรำไวข้องหุน้สำมัญ (Par Value) ของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะปรบัรำคำกำรใชสิ้ทธิ 

ใหม่เพียงเท่ำกับมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมัญ เท่ำนั้น ส ำหรับอัตรำกำรใช้สิทธิใหม่ให้ใช้อัตรำกำรใช้สิทธิ  

ที่ค ำนวณไดต้ำมขอ้ 5.1 ถึงขอ้ 5.6 เช่นเดิม 

5.9 บริษัทฯ อำจท ำกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิควบคู่กับกำรออกใบส ำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนกำรปรับอัตรำ 

กำรใชสิ้ทธิก็ได ้ในกรณีที่มีกำรปรบัอตัรำกำรใชสิ้ทธิหรือกำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิใหม่ทดแทนกำรปรบัอตัรำกำร
ใชสิ้ทธิ บริษัทฯ จะด ำเนินกำรขอมติท่ีประชุมผูถ้ือหุน้เพ่ือออกหุน้เพ่ิมทุนเพ่ือรองรบักำรปรบัอตัรำกำรใชสิ้ทธิต่อไป
หำกหุน้สำมญัที่ส ำรองไวเ้พ่ือรองรบักำรใชสิ้ทธิไม่เพียงพอ 

5.10 กำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิและอัตรำกำรใชสิ้ทธิตำมขอ้ 5.1 ถึงขอ้ 5.6 และ/หรือ กำรออกใบส ำคัญ  แสดง
สิทธิใหม่ทดแทนกำรปรบัอัตรำกำรใชสิ้ทธิตำมขอ้ 5.9 บริษัทฯ จะด ำเนินกำรแจง้รำยละเอียดเกี่ยวกบักำรปรบัอตัรำ
และรำคำของใบส ำคัญแสดงสิทธิทันทีหรือก่อนวันที่อัตรำหรือรำคำใช้สิทธิแปลงสภำพมีผลบังคับผ่ำนระบบ
เผยแพร่ขอ้มูลผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกสข์องตลำดหลักทรพัย์ และแจง้ต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. ภำยใน 15 วันนับแต่วันที่
กำรปรบัสิทธิมีผลบงัคบัใช ้และจดัส่งขอ้ก ำหนดสิทธิที่แกไ้ขเพ่ิมเติมใหแ้ก่ผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยใน 15 วนันับ
แต่วันที่ไดร้บักำรรอ้งขอเป็นหนงัสือจำกผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิและจะจดัใหมี้กำรเก็บรกัษำส ำเนำขอ้ก ำหนดสิทธิ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ณ ส ำนักงำนใหญ่ของบริษัทฯ และ/หรือ ส ำนักงำนใหญ่ของตัวแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้
สิทธิ เพ่ือใหผู้ถ้ือใบส ำคัญแสดงสิทธิสำมำรถขอตรวจสอบส ำเนำขอ้ก ำหนดสิทธิที่แก้ไขเพ่ิมเติมไดใ้นวันและเวลำ
ท ำกำรของสถำนที่ดงักล่ำว 

6. ค่ำเสียหำยกรณีที่บริษัทฯ ไม่สำมำรถจัดให้มีหุ้นรองรับกำรใช้สิทธิ 

บริษัทฯ จะชดใชค่้ำเสียหำยใหแ้ก่ผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิ หรือผูถ้ือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ตำมรำยละเอียด ดงันี ้

6.1 บริษัทฯ จะชดใช้ค่ำเสียหำยให้เฉพำะผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่มำแจ้งควำมจ ำนงที่จะใช้สิทธิในวันก ำหนด  

กำรใชสิ้ทธิแต่ละครัง้ และบริษัทฯ ไม่สำมำรถจัดใหมี้หุ้นสำมัญเพ่ือรองรบักำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิได ้
อย่ำงครบถว้น โดยค่ำเสียหำยที่บริษัทฯ จะชดใชใ้หแ้ก่ผูถ้ือใบส ำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำว สำมำรถค ำนวณไดต้ำมที่
ก ำหนดในข้อ 6.3 ยกเว้นกรณีที่บริษัทฯ ไม่สำมำรถออกหุ้นสำมัญให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิได้ เนื่องจำก
ขอ้จ ำกัดเรื่องสัดส่วนกำรถือหุ้นของผูท้ี่ไม่มีสัญชำติไทยตำมที่ระบุไวใ้นข้อ 11 ขำ้งล่ำงนี้ ในกรณีนี ้บริษัทฯ ไม่มี
หนำ้ที่ตอ้งชดใชค่้ำเสียหำยใหแ้ก่ผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

6.2 กำรชดใช้ค่ำเสียหำยตำมข้อ 6.1 บริษัทฯ จะช ำระให้เป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมสั่งจ่ำยเฉพำะ และจะจัด ส่งทำง 
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภำยใน 14 วันท ำกำรนับจำกวันที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิมำแจ้งควำมจ ำนง  

ที่จะใช้สิทธิ ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สำมำรถคืนเงินค่ำเสียหำยให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิได้ภำยในระยะเวลำ
ดังกล่ำว  ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิท ธิจะได้รับดอกเบี ้ยในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี  โดยค ำนวณนับแต่วันที่ 
พน้ก ำหนด 14 วนัดงักล่ำวจนถึงวนัที่ผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิไดร้บัคืนเงินค่ำเสียหำย 
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อย่ำงไรก็ดี ไม่ว่ำในกรณีใดๆ หำกบริษัทฯ ไดท้ ำกำรส่งเช็ค ดร๊ำฟท์ ตั๋วแลกเงินธนำคำร หรือค ำสั่งจ่ำยเงินของ 
ธนำคำร ซึ่งขีดคร่อมสั่งจ่ำยเฉพำะชื่อผูถ้ือใบส ำคัญแสดงสิทธิทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุในหนังสือ
แสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่ำผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิได้รับเงินค่ำเสียหำยคืนแล้ว 

โดยชอบและไม่มีสิทธิเรียกรอ้งดอกเบีย้ และ/หรือ ค่ำเสียหำยใด ๆ อีกต่อไป 

6.3 กำรค ำนวณค่ำเสียหำยที่บริษัทฯ จะชดใชใ้หแ้ก่ผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิ ตำมขอ้ 6.1 มีสตูรกำรค ำนวณดงันี ้

ค่ำเสียหำยต่อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย เท่ำกบั B x [MP - EP] 

โดยท่ี B คือ จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ ไม่สำมำรถจัดให้มี  และ/หรือ  เพ่ิมขึ้นได้  ตำมอัตรำกำรใช้สิท ธิ  

ที่เปล่ียนแปลงเพ่ิมขึน้ต่อ 1 หน่วย 

 MP คือ รำคำปิดของหุน้สำมัญของบริษัทฯ ในวันก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้ซึ่งผู้ถือใบส ำคัญ 

แสดงสิทธิมำแสดงควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิ 

 EP คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ หรือรำคำกำรใชสิ้ทธิที่มีกำรปรบัรำคำตำมเง่ือนไข
กำรปรบัสิทธิ (หำกมี) 

6.4 กำรชดใชค่้ำเสียหำยตำมขอ้นีใ้หถ้ือเป็นสิน้สดุ 

7. สิทธิและสภำพของหุ้นรองรับ 

หุน้สำมัญออกใหม่ตำมกำรใชสิ้ทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิจะมีสิทธิและสภำพเท่ำเทียมกับหุน้สำมัญของบริษัทฯ  
ที่ออกไปก่อนหนำ้นีทุ้กประกำร ซึ่งรวมทั้งสิทธิในกำรรบัเงินปันผลหรือผลประโยชนอ์ื่นใดที่ บริษัทฯ ใหแ้ก่ผูถ้ือหุ้น 
ทัง้นี ้นับแต่วนัที่กระทรวงพำณิชยร์บัจดทะเบียนเพ่ิมทนุช ำระแลว้ และนำยทะเบียนผูถ้ือหุน้ของบริษัทฯ ไดจ้ดแจง้
ชื่อผูถ้ือใบส ำคัญแสดงสิทธิเป็นผูถ้ือหุน้ในสมุดทะเบียนผูถ้ือหุน้ของบริษัทฯ หำกบริษัทฯ ไดป้ระกำศวนัก ำหนดให้
สิทธิในเงินปันผลหรือผลประโยชนอ์ื่นใดแก่ผูถ้ือหุน้ก่อนวนัที่กระทรวงพำณิชยร์บัจดทะเบียนเพ่ิมทนุช ำระแลว้ และ
นำยทะเบียนผูถ้ือหุน้ของบริษัทฯ ไดจ้ดแจง้ชื่อของผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นผูถ้ือหุน้ในสมดุทะเบียนผูถ้ือหุน้ของ
บริษัทฯ ผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวจะไม่มีสิทธิไดร้บัเงินปันผลหรือผลประโยชนอ์ื่นนัน้ 

8. ข้อจ ำกัดกำรโอนหุ้น 

ตำมขอ้บงัคับของบริษัทฯ ขอ้ 9 ก ำหนดว่ำ หุน้ของบริษัทฯ ใหโ้อนกนัโดยเสรี และหุน้ที่ถือโดยบุคคลท่ีมิใช่สญัชำติ
ไทยในขณะใดขณะหนึ่ง ตอ้งมีจ ำนวนรวมกนัไม่เกินรอ้ยละ 49 ของจ ำนวนหุน้ที่จ ำหน่ำยไดท้ั้งหมด กำรโอนหุน้รำย
ใดที่จะท ำให้อัตรำส่วนกำรถือหุ้นของบุคคลที่มิใช่สัญชำติไทยของบริษัทฯ เกินอัตรำส่วนขำ้งตน้ บริษัท ฯ มีสิทธิ
ปฏิเสธกำรโอนหุน้ของบริษัทรำยนัน้ได ้

9. สถำนภำพของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่ำงกำรแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ 

สถำนะของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่ำงวันที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิได้แจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิและ  

วันก่อนวันที่กระทรวงพำณิชย์จะรับจดทะเบียนเพ่ิมทุนช ำระแล้วอันเนื่องมำจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญ  

แสดงสิทธิ จะมีสถำนภำพและสิทธิเช่นเดียวกับใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ไดแ้จง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ และ 
สถำนภำพดังกล่ำวนี้จะสิ้นสุดลงในวันที่กระทรวงพำณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพ่ิมทุนช ำระแล้วอันเนื่องมำจำก 

กำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวแลว้  
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ในกรณีที่บริษัทฯ มีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ และอัตรำกำรใช้สิทธิในช่วงที่ บริษัทฯ ยังไม่ได้น ำหุ้นสำมัญ 

เพ่ิมทุนที่เกิดขึน้จำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิเข้ำจดทะเบียนกับกระทรวงพำณิชย์ ผู้ถือใบส ำคัญ 

แสดงสิทธิที่ได้ท ำกำรใช้สิทธิแล้วจะได้รับกำรปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริษัทฯ จะด ำเนินกำรออกหุ้นสำมัญ 

เพ่ิมทนุใหม่เพ่ิมเติมใหแ้ก่ผูถ้ือใบส ำคัญแสดงสิทธิโดยเร็วที่สดุตำมจ ำนวนที่ผูถ้ือใบส ำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิจะไดร้บั
หำกรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิ (แล้วแต่กรณี ) ที่ ได้ปรับใหม่นั้นมีผลบังคับใช้ อย่ำงไรก็ตำม  
ผูถ้ือใบส ำคัญแสดงสิทธิอำจได้รบัหุน้สำมัญส่วนเพ่ิมชำ้กว่ำหุ้นสำมัญที่ไดร้บัก่อนหนำ้นี ้แลว้ ทั้งนี ้ไม่เกิน 45 วัน 

นบัจำกวนัที่มีกำรปรบัสิทธิ 

10. ตลำดรองของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขำย 

บริษัทฯ จะน ำใบส ำคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรพัย์ภำยใน 30 วัน 

นบัแต่วนัออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

11. ข้อจ ำกัดกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ และข้อจ ำกัดกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทฯ ไม่มีขอ้จ ำกดัในกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ เวน้แต่รำยกำรดงัต่อไปนี ้

(ก) บริษัทฯ จะไม่ออกหุน้สำมัญเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลที่มิใช่สัญชำติไทย ซึ่งได ้

ด ำเนินกำรใช้สิทธิตำมเง่ือนไขกำรแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิตำมข้อ 4.4 หำกกำรใช้สิทธิดังกล่ำว 

จะท ำใหส้ัดส่วนหุน้ที่ถือโดยบุคคลท่ีมิใช่สญัชำติไทยในขณะใดขณะหนึ่ง มีจ ำนวนรวมกนัเกินกว่ำรอ้ยละ 
49 ของจ ำนวนหุน้ที่จ ำหน่ำยไดท้ัง้หมด ตำมที่ระบุในขอ้บงัคบัของบริษัทฯ 

(ข) หำกขอ้จ ำกัดตำมขอ้ (ก) ขำ้งตน้มีผลท ำใหผู้้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลที่มิใช่สัญชำติไทยที่ได ้

ด ำเนินกำรใช้สิทธิตำมเง่ือนไขกำรแจง้ควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิตำมข้อ 4.4 และตำมหลักกำรไม่สำมำรถ 

ใช้สิทธิได้ตำมจ ำนวนที่ระบุในใบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญเพ่ิมทุนไม่ว่ำทั้งหมดหรือ 
บำงส่วน บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) ขอสงวนสิทธ์ิในกำรส่งเงิน 

ที่เหลือในส่วนที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้คืนใหแ้ก่ผูถ้ือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่เป็น บุคคลที่มิใช่สัญชำติไทย
ดังกล่ำว โดยไม่มีดอกเบีย้ภำยใน 14 วันนับจำกวันก ำหนดกำรใช้สิทธิ ทั้งนี ้ ตำมวิธีกำรและเง่ือนไขที่
ก ำหนดโดยบริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ (ถำ้มี) 

(ค) ผูถ้ือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลที่มิใช่สญัชำติไทยจะไม่ไดร้บักำรชดเชยหรือชดใชไ้ม่ว่ำในรูปแบบใด
จำก บริษัทฯ และตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) ในกรณีที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิตำม
ใบส ำคญั แสดงสิทธิไดโ้ดยมีสำเหตุมำจำกขอ้จ ำกดัเรื่องอตัรำส่วนกำรถือหุน้ของบุคคลที่มิใช่สญัชำติไทย
ตำมขอ้ (ก) ขำ้งตน้ 

12. กำรแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อก ำหนดสิทธิ 

12.1 กำรแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อก ำหนดสิทธิในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิอย่ำงชัดแจ้ง หรือ  

เรื่องที่ต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยหรือหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และ  

ตลำดหลกัทรพัย ์หรือกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวขอ้ง กฎ ระเบียบ หรือขอ้บงัคบั หรือค ำสั่งที่มีผลบงัคับทั่วไป หรือประกำศ 
หรือขอ้บงัคบัของส ำนักงำน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวขอ้ง หรือกรณีกำรปรบัสิทธิตำมขอ้ 5 หรือเรื่องที่ไม่ท ำใหสิ้ทธิประโยชน์
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ของผูถ้ือใบส ำคัญแสดงสิทธิด้อยลง หรือเรื่องกำรแก้ไขขอ้ผิดพลำดที่เห็นไดโ้ดยชัดแจง้ ให้บริษัทฯ กระท ำไดโ้ดย 

ไม่ตอ้งไดร้บัควำมยินยอมจำกที่ประชุมผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิก่อน 

12.2 กำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธินอกจำกกรณีตำมขอ้ 12.1 ตอ้งไดร้บัควำมยินยอมจำกบริษัทฯ และที่ประชุม
ผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมวิธีกำรที่ระบุไวใ้นขอ้ 13.6 หรือขอ้ 13.9 แลว้แต่กรณี 

12.3 กำรแก้ไขเปล่ียนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิไม่ว่ำกรณีใด ๆ ตอ้งไม่ขัดหรือแยง้กับขอ้ก ำหนดตำมประกำศ ทจ. 34/2551 

และเป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ตลอดจนกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวขอ้ง เวน้แต่จะไดร้บั  

กำรผ่อนผนั 

12.4 บริษัทฯ และ/หรือ ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่สำมำรถเสนอให้แก้ไขข้อก ำหนดสิทธิในเรื่องกำรขยำยอำยุของ 

ใบส ำคญัแสดงสิทธิ อตัรำกำรใชสิ้ทธิ และรำคำกำรใชสิ้ทธิ เวน้แต่เป็นกรณีกำรปรบัสิทธิตำมขอ้ 5 

12.5 บริษัทฯ จะด ำเนินกำรแจง้ต่อตลำดหลกัทรพัย ์ส ำนักงำน ก.ล.ต. และนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ใหท้รำบถึง
รำยละเอียดกำรแก้ไขเปล่ียนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิตำมที่กล่ำวในขอ้ 12.1 หรือ 12.2 และจะจัดส่งขอ้ก ำหนดสิทธิ 

ที่มีกำรแก้ไขเปล่ียนแปลงดังกล่ำวภำยใน 15 วนันับแต่วันที่กำรแก้ไขเปล่ียนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิมีผลบังคับ และ
บริษัทฯ จะด ำเนินกำรแจ้งต่อผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทุกรำยให้ทรำบถึงรำยละเอียดกำรแก้ไขเปล่ียนแปลง 
ข้อก ำหนดสิทธิตำมที่กล่ำวในข้อ 12.1 หรือ 12.2 ผ่ำนระบบเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของตลำด
หลักทรพัยใ์นวันเดียวกันกับวันที่บริษัทฯ แจง้ต่อตลำดหลักทรพัย์ ส ำนักงำน ก.ล.ต. และนำยทะเบียนใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ และจะจัดส่งขอ้ก ำหนดสิทธิที่มีกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงดังกล่ำวใหแ้ก่ผูถ้ือใบส ำคัญแสดงสิทธิภำยใน 15 

วนันับแต่วนัที่ไดร้บักำรรอ้งขอเป็นหนงัสือจำกผูถ้ือใบส ำคัญแสดงสิทธิ โดยผูถ้ือใบส ำคัญแสดงสิทธิตอ้งรบัผิดชอบ
ค่ำใช้จ่ำยตำมสมควรตำมที่บริษัทฯ ก ำหนด ทั้งนี ้ บริษัทฯ จะจัดให้มีกำรเก็บรกัษำส ำเนำขอ้ก ำหนดสิทธิที่แก้ไข
เปล่ียนแปลง ณ ส ำนกังำนใหญ่ของบริษัทฯ และส ำนกังำนใหญ่ของตัวแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ (ถำ้มี) 
เพ่ือใหผู้ถ้ือใบส ำคัญแสดงสิทธิสำมำรถขอตรวจสอบส ำเนำขอ้ก ำหนดสิทธิที่แก้ไขเปล่ียนแปลงไดใ้นวนัและเวลำท ำ
กำรของสถำนที่ดงักล่ำว 

13. กำรประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

กำรเรียกและ/หรือกำรประชุมผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิ ใหเ้ป็นไปตำมวิธีกำรดงัต่อไปนี ้

13.1 บริษัทฯ มีสิทธิเรียกกำรประชุมผูถ้ือใบส ำคัญแสดงสิทธิไดไ้ม่ว่ำในเวลำใด ๆ ตำมที่เห็นสมควร แต่บริษัทฯ ตอ้งจัด 

ใหมี้กำรประชุมผูถ้ือใบส ำคัญแสดงสิทธิเพ่ือขอมติในกำรด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งโดยเร็วภำยใน 30 วันนับแต่ 
วนัเกิดเหตกุำรณด์งัต่อไปนี ้

(ก) เม่ือมีเหตุกำรณ์ส ำคญัที่อำจกระทบต่อสิทธิของผูถ้ือใบส ำคัญแสดงสิทธิอย่ำงเป็นนัยส ำคญั หรือกระทบ
ต่อควำมสำมำรถของบริษัทฯ ในกำรปฏิบติัหนำ้ที่ตำมขอ้ก ำหนดสิทธิ หรือ 

(ข) เม่ือบริษัทฯ หรือผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิรวมกันไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 25 ของ
จ ำนวนหน่วยของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้มีกำรใช้สิทธิ ประสงค์จะเสนอขอแก้ไขเปล่ียนแปลง
ขอ้ก ำหนดสิทธิตำมข้อ 12 ทั้งนี ้ บริษัทฯ และ/หรือผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิที่จะเสนอขอแก้ไข 

เปล่ียนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิในเร่ืองอตัรำกำรใชสิ้ทธิ รำคำกำรใชสิ้ทธิ และอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
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ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่ด ำเนินกำรเรียกประชุมผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดผูถ้ือใบส ำคญัแสดง
สิทธิที่ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิรวมกันไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 5 ของจ ำนวนหน่วยของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได ้

มีกำรใชสิ้ทธิ ณ ขณะนัน้ สำมำรถด ำเนินกำรเรียกประชุมผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิแทนบริษัทฯ ได ้

บริษัทฯ จะปิดสมุดทะเบียนเพ่ือก ำหนดสิทธิของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมและออกเสียง  

ลงคะแนนในกำรประชุมดงักล่ำวเป็นระยะเวลำภำยใน 21 วนัก่อนวนัประชุมผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิ  

13.2 หนงัสือเชิญประชุม 

ในกำรเรียกประชุมผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิ ไม่ว่ำจะเป็นกำรประชุมเนื่องจำกบริษัทฯ หรือผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิ
รอ้งขอ ใหบ้ริษัทฯ ส่งหนังสือเชิญประชุมผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิ (ระบุสถำนที่ที่จะใชป้ระชุมโดยตอ้งอยู่ในทอ้งที่ 
อนัเป็นที่ตัง้ส ำนักงำนใหญ่ของบริษัทฯ หรือจังหวัดใกลเ้คียงหรือกรุงเทพมหำนคร วันและเวลำที่จะประชุมรวมทั้ง
เรื่องที่จะพิจำรณำในที่ประชุม) ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทุกรำย และแจ้งให้ 
นำยทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทรำบ เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 7 วันก่อนวันประชุมผู้ถือใบส ำคัญ 

แสดงสิทธิ และตอ้งไม่เกิน 5 วนัท ำกำรนบัแต่วนัปิดสมดุทะเบียนผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิ  

13.3 กำรมอบฉันทะ 

ผูถ้ือใบส ำคัญแสดงสิทธิอำจแต่งตั้งผู้รบัมอบฉันทะใหเ้ขำ้ร่วมประชุม  และ/หรือออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม 

ผูถ้ือใบส ำคัญแสดงสิทธิครำวใด ๆ ก็ได ้โดยผูร้บัมอบฉันทะดังกล่ำวจะตอ้งยื่นหนังสือมอบฉันทะ (ซึ่งท ำตำมแบบ 

ที่บริษัทฯ และ/หรือนำยทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิก ำหนด และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

พรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว) ต่อประธำนที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธำนที่ประชุมมอบหมำยก่อนเริ่ม กำร 
ประชุมผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

13.4 องคป์ระชุม 

ที่ประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิและผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือใบ ส ำคัญ 

แสดงสิทธิ (ถ้ำมี) ซึ่งถือใบส ำคญัแสดงสิทธิรวมกนัเป็นจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวน หน่วยทัง้หมดของ 
ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิเขำ้รว่มประชุมจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีที่ได้มีกำรเรียกประชุมผูถ้ือใบส ำคัญแสดงสิทธิครัง้ใด เม่ือล่วงเวลำนัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง แต่จ ำนวน  

ผูถ้ือใบส ำคัญแสดงสิทธิซึ่งมำเขำ้ร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้ถือว่ำกำรประชุม เป็นอันระงับไป ในกรณีที่ 
กำรประชุมดังกล่ำวจดัขึน้โดยบริษัทฯ บริษัทฯ จะจัดใหมี้กำรประชุมใหม่ภำยในระยะเวลำไม่นอ้ยกว่ำ 7 (เจ็ด) วัน
แต่ไม่เกิน 14 (สิบส่ี) วันนับแต่วันที่ก ำหนดเป็นวันประชุมครำวก่อนโดยปฏิบัติตำมข้อ  13.2 ซึ่งในกำรประชุม 

ครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่ำจะตอ้งครบองคป์ระชุม 

13.5 ประธำนที่ประชุม 

ใหป้ระธำนกรรมกำร หรือรองประธำนกรรมกำร หรือประธำนกรรมกำรตรวจสอบ หรือกรรมกำรรำยใดรำยหนึ่งของ
บริษัทฯ หรือบุคคลที่ผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิคัดเลือก (เรียงตำมล ำดบัในกรณีที่บุคคลก่อนหนำ้ไม่เขำ้ร่วมประชุม) 
ท ำหนำ้ที่เป็นประธำนของที่ประชุมผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

13.6 มติท่ีประชุม 
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มติของที่ประชุมผูถ้ือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยใบส ำคัญแสดง 
สิทธิทั้งหมดของผูถ้ือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือผูร้ ับมอบฉันทะที่เขำ้ประชุมและมีสิทธิออกเสียง และใหม้ตินั้นมีผล
ผกูพนัผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิทัง้หมดไม่ว่ำจะไดเ้ขำ้รว่มประชุมหรือไม่ 

ในกำรออกเสียงลงคะแนน ใหผู้ถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ำกบัหน่วยของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ถืออยู่ 
โดยใบส ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมี 1 เสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเห็นดว้ยและคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยมีจ ำนวน
เท่ำกนั ใหป้ระธำนที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงชีข้ำดเพ่ิมขึน้อีก 1 เสียง 

บริษัทฯ จะด ำเนินกำรแจง้มติท่ีประชุมผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิต่อตลำดหลกัทรพัยภ์ำยในวนัท ำกำรถดัไปนบัแต่ วัน
ประชุมผูถ้ือใบส ำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งแจง้ต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. และนำยทะเบียนผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิ ภำยใน
ระยะเวลำ 15 วนันบัแต่วนัประชุมผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

13.7 รำยงำนกำรประชุม 

บริษัทฯ จะจัดท ำรำยงำนกำรประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิภำยในระยะเวลำไม่เกิน 14 วัน นับแต่วันประชุม 

ผูถ้ือใบส ำคัญแสดงสิทธิ โดยใหป้ระธำนที่ประชุมผูถ้ือใบส ำคัญแสดงสิทธิในครัง้นั้น ๆ เป็นผูล้งนำมรบัรองรำยงำน 

กำรประชุม และจัดเก็บรำยงำนกำรประชุมไว้กับบริษัทฯ ทั้งนี ้ บริษัทฯ จะจัดส่งรำยงำนกำรประชุมให้แก่ 
ผูถ้ือใบส ำคัญแสดงสิทธิเม่ือไดร้บักำรรอ้งขอภำยใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รบักำรรอ้งขอเป็นหนังสือจำก 

ผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิตอ้งรบัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยตำมสมควรตำมที่บริษัทฯ ก ำหนด 

13.8 ค่ำใชจ้่ำยในกำรประชุม 

บริษัทฯ จะเป็นผูร้บัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยตำมสมควรทัง้หมดท่ีเกิดขึน้ในกำรจดัประชุมผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิทกุครัง้ 

13.9 มติเป็นหนงัสือแทนกำรประชุม 

ในกรณีที่จะต้องมีกำรประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิเพ่ือลงมติในเรื่องใด ๆ บริษัทฯ อำจขอให้ผู้ถือใบส ำคัญ 

แสดงสิทธิท ำควำมตกลงกันเป็นมติโดยกำรท ำหนังสือแทนกำรประชุมผูถ้ือใบส ำคัญแสดงสิทธิเพ่ือลงมติในเรื่อง 
ดงักล่ำวได ้แต่มติดงักล่ำวจะตอ้งมีผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิซึ่งถือใบส ำคญัแสดงสิทธิรวมกนัเป็นจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ
สองในสำมของจ ำนวนหน่วยใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิทั้งหมด ลงลำยมือชื่อให้ควำ มเห็นชอบ 

ไวเ้ป็นหลักฐำนในหนังสือฉบับเดียวกนัหรือหลำยฉบับก็ได ้และส่งมอบใหป้ระธำนกรรมกำรบริษัทฯ หรือบุคคลที่
ไดร้บัมอบหมำยเป็นผูเ้ก็บรกัษำไว ้

กำรลงมติตำมวิธีกำรที่ก ำหนดในขอ้ 13.9 นี ้ผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่สำมำรถยกเลิกหรือเพิกถอนมติที่ส่งมำได ้
เวน้แต่จะไดร้บัควำมยินยอมเป็นหนงัสือจำกบริษัทฯ 

มติดังกล่ำวจะมีผลใชบ้ังคับและผูกพันผูถ้ือใบส ำคัญแสดงสิทธิทุกรำย ไม่ว่ำจะลงลำยมือชื่อใหค้วำมเห็นชอบใน
มติดงักล่ำวหรือไม่ 

14. กำรด ำเนินกำรหำกมีหุ้นสำมัญที่เหลือจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

หำกมีหุน้สำมญัที่เหลือจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะน ำเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้
เพ่ือพิจำรณำลดทนุจดทะเบียนหุน้สำมญัที่เหลืออยู่ทัง้จ ำนวน ทัง้นีใ้หเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 

 




























