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Terms and Conditions Governing the Rights and Obligations of the Issuer and Holders 

of the Warrants to Purchase the Newly Issued Ordinary Shares of 

Business Alignment Public Company Limited No.1

 The Warrants to purchase the newly issued ordinary shares of Business Alignment Public Company Limited (the 
“Warrants” or the “BIZ-W1 Warrants” or “BIZ-W1”) were issued by Business Alignment Public Company Limit-
ed (the “Warrant Issuer” or the “Company”) in accordance with the resolutions of the Extraordinary General 
Shareholders’ Meeting No. 1 /2021 convened on October 18, 2021.

 The warrant holders shall be entitled to the rights as prescribed in Terms and Conditions. The Warrant Issuer and 
the Warrant Holders shall be bound by these terms and conditions in all aspects. The Warrant Holders shall be 
deemed to have acknowledged and understood all provisions of these terms and conditions and agreed to the  
appointment of the warrant registrar and all terms stipulated in the registrar appointment contract.

 The Warrant Issuer will provide copies of the terms and conditions and the registrar appointment contract at the 
head office of the Warrant Issuer and the warrant registrar so that the Warrant Holders can inspect the copies of 
these terms and conditions and related contracts during the business hours of the mentioned parties (as the case 
may be).
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Name of Warrant : Warrants to Purchase the Newly Issued Ordinary Shares of Business  
Alignment Public Company Limited No.1 (BIZ-W1)

Type of Warrant : Specific named certificate and transferable.

Allocation Method : Allocated to the Company’s shareholders in proportion to their shareholding 
(Right Offering) in the allocation ratio of 10 existing ordinary shares (par value 
of Baht 0.50 per share) per 1 unit of warrant. The Company determines the list of 
shareholders of the Company who are entitled to receive warrants to purchase 
ordinary shares on October 28, 2021 (Record date). When calculating the right 
of shareholder to receive the allocation of such Warrants, if there is a fraction 
of a Warrant that is not an integer (1 unit) in calculation, the fraction will be  
disregarded. However, after the calculation of the rights of shareholders to  
receive Warrants, in the event that there are remaining Warrants from the  
allotment, the Company will cancel all the remaining Warrants (if any). 

Number of Warrants issued : Not exceeding 40,000,000 units.

Price per unit : 0.00 Baht (Allocation to existing shareholders at no cost).

Exercise Ratio : 1 unit of Warrant shall be entitled to purchase 1 newly issued ordinary share, 
unless the exercise ratio is adjusted otherwise pursuant to the conditions  
concerning the rights adjustment pursuant to Clause 6 (Part 2 of the Terms 
and Conditions). The fraction of shares from the exercise of Warrants shall be 
disregarded.

Exercise Price : 7.00 Baht per share, unless the exercise price is adjusted otherwise pursuant to 
the conditions concerning the rights adjustment pursuant to Clause 6 in part 2 
of the Terms and Conditions.

Issuance Date : November 3, 2021

Expiration Date 1 : November 2, 2022

1         The Expire Date shall be in compliance with the term of the warrant and with the “last day of the exercise period”

Part 1
Key Terms of Warrants
Details of the Warrants
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Duration of Warrant : 1 year from the issuance date. In this regard, after issued warrants the  
Company won’t expand the period of warrant.

Number of Newly Issued 
Ordinary Share Reserved to 
Accommodate Exercise of  
the Warrants 2

: Not exceeding 40,000,000 shares with par value of Baht 0.50, in which the ratio 
of newly shares to the total issued shares of the Company as of September 10, 
2021, is equivalent to 10.00 percent

* Calculation method for the ratio of the issuing shares:

    The number of reserved shares for the exercise of warrants 
that BIZ-W1 X 100

The total number of outstanding shares of the Company

= 40,000,000
X 100

400,000,000

= 10.00%

Exercise Period : Warrant holders can exercise their rights to purchase the Company’s shares 
two times on May 2, 2022 and November 2, 2022 (“Exercise Date”). The first 
Exercise Date on May 2, 2022 and the last Exercise Date is the date that the 
Warrants are of 1 year from the date of issuance, which falls on November 
2, 2022. If the determined Exercise Date(s) do(es) not fall on Business Day, 
the Exercise Date(s) shall be postponed to the last business day before the  
determined Exercise Date(s).

Notification Period of  
Intention to Exercise 
Warrants

: The warrant holders who wish to exercise their rights to purchase the newly  
issued ordinary shares of the Company shall submit a notification of the intention 
to exercise (“Exercise Notice”) from 9.00 a.m. to 3.30 p.m. within the period 
of 5 business days prior to the Exercise Date. Exception for the last Exercise  
Notice, the notification to exercise must be submitted between 9.00 a.m. and 
3.30 p.m. within 15 days before the last Exercise Date.

Irrevocability of the  
Notification of the
Intention to Exercise  
the warrants

: When the Warrant holders submit the completed notification of the intention 
to exercise the warrants to purchase the newly issued ordinary shares, the  
intention to exercise the warrants shall be irrevocable unless it is pursuant to 
Clause 5.4.8. of the Terms and Conditions part 2.

2         The number of allocated ordinary shares is complied with the TorJor.34/2551 dated December 15, 2008
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Secondary Market of the 
Warrants

: The Company will register the Warrants as listed securities on the Market for 
Alternative Investment (mai)

Secondary Market of Newly 
Issued Ordinary Shares Issued 
upon the Exercise of Warrants

: The Company will register the newly issued ordinary shares resulting from 
the exercise of Warrants as listed securities on the Market for Alternative  
Investment (mai)

Events that Require the  
Issuance of New Shares
to Accommodate the
Rights Adjustment

: The Company shall adjust the exercise price and/or the exercise ratio pursuant 
to Clause 6 (Part 2 of the Terms and Conditions) when the conditions concerning 
the rights adjustment as stipulated in these Terms and Conditions resemble the 
events stipulated in Clause 11(4)(b) of the Notification of the Capital Market  
Supervisory Board TorJor. 34/2551 Re: Application for and Approval of offering 
of Warrants to Purchase Newly Issued Shares and Shares Issuable upon the  
Exercise of Warrants dated December 15, 2008 (including amendment).

Objective of the Issuance of 
Warrants

: For use in expanding investment in business and as working capital for the  
Company.

Benefit which the Company 
will receive from the capital 
increase

: Increase financial liquidity and working capital for the Company as well as  
helping to strengthen the Company to have an increased capital base for  
supporting future business expansion. This will result in benefits for the  
Company and shareholders.

Benefits that the warrant 
holders gain from exercising 
the rights to convert, which 
are entitled to receive from 
the capital increase

: (1) The Company has a policy to pay dividend to shareholders at least 40  
percent of their net profit after deducting legal reserves and other types of 
reserve (if any). However, dividend payment is subject to further changes 
and also depends on the Company’s performance, financial position, 
operating results, liquidity, cash flow, necessity on working capital, 
investment plan, business expansion in the future, market conditions,  
appropriateness and other factors relating to the Company’s operation 
and management.

(2) The Warrant holders will be entitled to receive dividends from operations, 
starting from the exercise of Warrants to the purchase of ordinary shares 
and the Company No.1 has recorded the increase in paid-up shares to the 
Ministry of Commerce.
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Part 2
General Terms and Conditions

1.   Definition

 If stated otherwise, the meaning of the terms used in this Terms and Conditions are as follows:

“Terms and Conditions”   :  The terms and conditions governing the rights and obligations of the issuer  
     and holders of the Warrants effective from the Warrant issuance date  
     including any amendment thereof (if any).

“Warrant(s)” or “BIZ -W1”   : The Warrant(s) to purchase the newly issued ordinary shares of Business  
     Alignment Public Company Limited No.1 or substitution of Warrant  
     Certificate, which details are specified in Terms and Conditions.

“Substitution of Warrant Certificate” : It means that a document issued by Thailand Securities Depository  
     Company Limited was to be used in substitution of the Warrants.

the “Company” or the “Warrant Issuer” : Business Alignment Public Company Limited

“Notification No. TorJor. 34/2551” : The Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorJor.  
     34/2551 Re: Application for and Approval of Offer for Sale of Warrants to  
     Purchase Newly Issued Shares and Shares Issuable upon exercise of  
     Warrants dated December 15, 2008 (including amendment).

“Business Day”   : A day (other than a Saturday or Sunday or a day on which the Bank of  
     Thailand announces as a bank holiday) on which the commercial banks in  
     Bangkok have operated.

“Warrant Holder”   : A holder of each unit of Warrants pursuant to Clause 3.3.

“Warrant Holders Register Book” or : The Registration Book or the source of registered information in which 
“Registration Book”    details of the Warrants and the Warrant Holders are recorded and kept by 
     the warrant registrar.

“Rights of the Warrant”   : All of the rights of the Warrant which include but not limited to the rights to  
     subscribe for the reserved shares, rights to attend and vote at the meeting  
     of Warrant Holders and rights to be compensated in the event of insufficient  
     shares reserved for exercise.
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“Underlying Shares”   : Ordinary shares of Business Alignment Public Company Limited amounting  
     of 40,000,000 shares, which are reserved for the exercise of Warrants, 
     including any additional ordinary shares issued in case of adjustment of  
     exercise rights according to the Terms and Conditions.   

“Shares”   : Ordinary shares of Business Alignment Public Company Limited.

“Notice Period” : The period of time when the Warrant Holders who wish to exercise their  
  rights to purchase the newly issued ordinary shares of the Company may  
  deliver the notification of the intention to exercise the warrants in  
  Clause 5.3.

“Issue Date” : November 3, 2021.

“Exercise Date” : Defined in accordance with Clause 5.1

“SEC” : The Securities and Exchange Commission Office.

“Warrant Registrar” : Thailand Securities Depository Company Limited
  No. 93 Ratchadaphisek Road, Din Daeng Subdistrict, Din Daeng District, 
  Bangkok 10400
  Tel: (+66) 02-009-9000 Fax: (+66) 02-009-9991
  Website (URL): www.set.or.th/tsd
  and / or any juristic person that has been appointed as a warrant registrar,  
  including a new warrant registrar that accepts the rights and duties of the  
  registrar regarding this registrar.

“Stock Exchange” : The Market for Alternative Investment
 
“Securities Depository” or “TSD” : Thailand Securities Depository Company Limited.

“The information dissemination system” : System of Stock Exchange of Thailand that provides electronic data  
  platform and information disclosure services to shareholders and/or  
  investors.

2.   General Information

 Warrants refer to the warrants issued and offered in accordance with Notification No. TorJor. 34/2551.
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3.   Warrants, Registration Book, and Owner of Warrants

3.1 The Warrant Registrar has the duty to issue the Warrants to all Warrant Holders. For the Warrants that are  
deposited with TSD, the Warrant Registrar shall specify “TSD” as the Warrant Holder in the Registration Book. 
The Warrant Registrar shall issue the Warrant Certificate or Substitution of Warrant Certificate in the form  
determined by the Warrant Registrar to TSD.

3.2 The Company will appoint the Warrant Registrar as the obligation in accordance with the warrant registrar  
appointment contract to prepare and keep the Registration Book until all Warrants are exercised or until the 
Warrants exercise period is expired (as the case may be).

3.3 Right Holders of the Warrant;

3.3.1 In general cases, the rights attached to the Warrants will be vested to persons whose name appears 
to be the owners of the Warrants in the Registration Book at that time, or prior to the first book  
closing date in the case of the closure of the Registration Book.  Except in the case that a transfer of 
the Warrants has occurred before the book closure date mentioned above and such transfer is valid 
and effective against the Company in accordance with Clause 4.1.1 before the closure date in which 
the rights shall be vested to the transferee of Warrant.

3.3.2 In case that TSD is warrant depository, the rights attached to the Warrant shall be vested to a person 
or juristic person that TSD notifies to the Warrant Registrar in writing that such persons are Warrant  
Holders in the amount that the TSD informed the Warrant Registrar. Total amount shall not more than 
the amount registered in the Registration Book under the TSD’s name at that time or prior to the first 
book closing date in the case of the closure of the Registration Book.

3.4 Once TSD informs the Warrant Registrar, the Warrant Registrar has a duty to issue the Warrant to the owner 
of the Warrants that are deposited with TSD and registration of the owner listed in the Registration Book in 
the amount of Warrants as informed by TSD. In this regard, after the Warrants are issued and registered, the 
Warrant Registrar shall amend the total amount of Warrants as recorded in the Registration Book being held 
by TSD by deducting the amount of Warrants that is recorded in the owner name other than TSD. However, if 
the Warrant Registrar does not revise the total amount of Warrants or Warrants Certificates held by TSD in the 
Registration Book (for whatsoever reasons), it shall be deemed that such amount of Warrants held by TSD are 
reduced in accordance with the amount of Warrants that have issued and register in that owner name.

4. Warrant Transferring Procedure

4.1 Transfer of the Warrants which are not deposit at TSD shall be as follows;

4.1.1 The Warrants transfer by and between the transferor and the transferee: The transferring shall be  
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completed when the transferor, whose name appears in the Registration Book as the owner 
of the transferring Warrants or the last transferee with the signature endorsement from each  
transferor (as the case may be), has delivered the Warrant to the transferee with the completed  
signature endorsement.

 The result of the transfer of the Warrants between the transferee and the Company: The transferring 
shall be valid against the Company when the Warrant Registrar has received the request for the  
registration of the transfer of Warrants along with the Warrant Certificate that the transferee duly 
signs the completed signature endorsement.

 The result of the transfer of the Warrant between the transferee and the third party: The transferring 
shall be valid against the third party when the Warrant Registrar has already registered the transfer of 
the Warrants in the Registration Book.

4.1.2 The request for the registration of the transfer of Warrants shall be made at the Head Office of the  
Warrant Registrar during the business hours and days of the Warrant Registrar. The request shall 
be made in accordance with the forms and measures prescribed by the Warrant Registrar. A person  
requesting for the registration shall submit the Warrant Certificate containing all signatures required 
in Clause 4.1.1 to the Warrant Registrar along with other evidences to prove the correctness and the 
completeness of the transfer as per the instructions of the Warrant Registrar. The person requesting 
for the registration shall receive the acceptance of the request of Warrant transfer from the Warrant 
Registrar.

4.1.3 The Warrant Registrar will register the transfer of Warrants into the Registration Book along with certify 
the transfer on the Warrants within 14 business days since the Warrant Registrar has received the  
registration and complete related documents in the case of not reissuing the Warrant Certificate, 
or within 30 business days since the Warrant Registrar has received the registration and complete  
related documents in the case of new issuance of Warrant Certificate.

4.1.4 The Warrant Registrar has the rights to decline the transfer request of Warrants if the Registrar deems 
that the transfer of Warrants is in conflict with the regulations or the limitation of the transfer of  
Warrants (if any). Whereby the Warrant Registrar will notify the applicant within 7 days since the  
Warrant Registrar has received the registration request and related documents.

4.2 The transfer of the Warrants kept at TSD shall be preceded in accordance with the regulations of the SET, TSD, 
and other related regulators.
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5. Exercise Procedures and Conditions

5.1  Exercise Date
 Warrant holders can exercise their rights to purchase reserved shares of the Company two times on May 2, 

2022, and November 2, 2022 (“Exercise Date”). The first exercise date is May 2, 2022, and the last exercise 
date is the date that the warrants expire 1 year from the date of issuance of the warrants, which corresponds 
to November 2, 2022. If the Exercise Date(s) do(es) not fall on a Business Day, the First Exercise Date(s) and the 
Last Exercise Date shall be postponed to the last Business Day before the determined Exercise Date.

5.2 Exercise rights to Purchase the Company’s Ordinary Shares

 To exercise the rights to purchase the Company’s ordinary shares, the Warrant Holders may exercise the rights 
to purchase the Company’s ordinary shares either in whole or in part. For the remaining Warrants, which is 
not exercised within the last Exercise Date, the Company shall deem that the Warrant Holders do not wish to  
exercise their rights under such Warrants and it shall be deemed that such Warrants is expired without exercise.

5.3 Notification Period for the Exercise of Warrants;

5.3.1 Exercise Date (excluding the Last Exercise Date)

 The Warrant Holders who intend to exercise the rights under the Warrants to purchase the Company’s 
ordinary shares must inform the intention to exercise the rights under the Warrants pursuant to the 
methods and procedures in exercising the rights as set out in Clause 5.4 (“Intention to Exercise 
of Rights”) between 9.00 a.m. to 3.30 p.m. within 5 Business Days prior to each Exercise Date  
(“Notification Period for Exercise of Warrants”).

 The Company will not close the Registration Book to suspend the transfer of the Warrants to  
determine the rights of the Warrant Holders to exercise their rights to purchase the newly issued  
ordinary shares of the Company. The Company will inform information and additional details  
regarding the Exercise Date, the period for notification of intention to exercise, exercise ratio, exercise 
price, bank account, the person that is appointed by the Company to be the representation receiving  
exercise intention (if any) and the place to exercise through the information dissemination system of 
the Stock Exchange in order to inform the Warrant Holders in advance within 5 Business Days prior to 
the starting date of each notification period.

5.3.2 The Last Exercise Date

 The Warrant Holders who wish to exercise the rights to purchase the Company’s ordinary shares must 
notify its intention to exercise the rights in accordance with the methods and procedures in exercising 
the rights as set out in Clause 5.4 between 9.00 a.m. to 3.30 p.m. of within 15 days prior to the Last 
Exercise Date (“Notification Period for the Last Exercise of Warrants”). 
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 The Company will inform information and additional details regarding the Last Exercise Date, period 
of notification of the last exercise intention, exercise price, bank account, the person that is appointed 
by the Company to be the representation receiving exercise intention (if any) and the place of exercise 
through the information dissemination system of the SET in order to inform the Warrant Holders in  
advance within 5 Business Days before the starting date of the last notification of intention to exercise 
as well as sending the letter to the Warrant Holders. According to the names of the Warrants listed 
on the Registration Book on the closing date of the Last Exercise Date, The Company will close the  
Registration Book to suspend the transfer of the Warrants for 21 days before the Last Exercise Date 
and the Stock Exchange will post the suspension sign (SP) to prohibit the trading of Warrants 2  
Business Days prior to the closing date of the Registration Book. In order  that  the Company will close 
the Registration Book to suspend the transfer of the Warrants through the information dissemination 
system of the SET not less than 14 days prior to the day of book closing.

 In the event of the date of closing the Registration Book to suspend the transfer of the warrants 
is not on the business day of the Stock Exchange, the date of closing the Registration Book will be  
rescheduled to Business Day prior to the closing date of the Registration Book. The Warrants will be 
suspended until the Last Exercise Date.

5.4 Exercise Method and Procedures 

5.4.1 The Warrant Holders can obtain the exercise notification form to exercise the rights to purchase the  
Company’s ordinary shares at the Company and/or the representation receiving exercise  
intention (if any) or download the form from the Company’s website www.bizalignment.com The 
notification of exercising can be made at the Company or its representation receiving exercise  
intention (if any) during the Notification Period for Exercise of Warrants as specified in Clause 5.3 
above. 

 In case that the Warrants are in scripless system, the Warrant Holders intending to exercise the rights 
shall notify the intention and fill in the application forms for the withdrawal of Warrants in accordance 
with the requirement of the Stock Exchange.

 In the event of the Warrant Holders have securities accounts of “Thailand Securities Depository Co., 
Ltd. for Depositor”, the Warrant Holders intending to exercise the rights shall notify the intention 
and fill in the application forms for the withdrawal of Warrants in accordance with the requirement of 
the Stock Exchange by submitting to the securities Company acting as their broker (broker). The said 
broker will notify TSD to withdraw the Warrants from the account “Thailand Securities Depository Co., 
Ltd. for Depositor”. TSD will issue the Warrant Certificate to be used as evidence for the exercise of 
Warrants to purchase the Company’s newly issued ordinary shares.

 In the event of the Warrant Holders do not have securities accounts and the Warrants are handle by 
TSD in the “Issuer Account”, the Warrant Holders intending to exercise the rights shall notify the  
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intention and fill in the application forms for the withdrawal of Warrants in accordance with the  
requirement of the SET by submitting to TSD to withdraw the Warrants from “Issuer Account”, TSD 
will issue the Substitution of Warrant Certificate to be used as evidence for the exercise of Warrants to 
purchase the Company’s ordinary shares.

 The Warrant Holders (both holding the Warrants in certificate form and scripless form) intending to 
exercise the rights to purchase the Company’s ordinary shares must comply with the procedures in 
notification for exercise of Warrants by performing and submitting the followings for the exercise of 
the rights within the Notification Period for Exercise of Warrants;

a) The notification form to exercise of rights to purchase of the Company’s ordinary shares which 
is filled in correctly, clearly and completely in all aspects and duly signed by the Warrant Holder 
and submitting the form to the Company and/or the Company’s representation receiving  
exercise intention (if any) within the Notification Period for Exercise of Warrants.

b) Warrants Certificates or Substitution of Warrant Certificates in the form prescribed by the Stock 
Exchange which is endorsed by the Warrant Holders in the amount of Warrants specified in 
the exercise notice form. In the event that the Warrant Holders do not exercise their rights to  
purchase the whole amount of ordinary shares and wish to authorize other persons to receive 
the new Warrants Certificate for the Warrants that are not yet exercised. The Warrant Holder 
must attach a power of attorney signed by the Warrant Holder to authorize the other persons 
to receive the new Warrant Certificate for the specific Warrants that have not been exercised on 
the Warrant Holder’s behalf and send to the Company and/or the Company’s representation 
 receiving exercise intention (if any).

c) Making payment in the amount as specified in the notification of exercise form and sending 
the evidence of payment to the Company and/or the Company’s representation receiving  
exercise intention (if any). The Warrant Holders intending to exercise of Warrants to purchase 
the Company’s ordinary shares must (1) transfer the money to a bank account as specified by 
the Company, where the details are stated in clause 5.3 as well as providing evidence of the 
transaction received from the bank, as well as specifying the name-surname and telephone 
number that can be contacted or (2) pay by personal cheque, cashier cheque or bank draft 
that can be collected in Bangkok within 1 Business Day as from each date of notification of 
the exercise of rights, and such personal cheque, cashier cheque or bank draft must specify 
the date and be submitted with the supporting completely documents to the Company  
before the exercise date at least 2 Business Days and marked crossed account payee as  
correct details that the Company will notify in accordance with Clause 5.3 by specifying the 
name-surname and telephone numbers that can be contacted on the back side or (3) pay 
by other means as further instructed and informed by the Company and/or the Company’s  
representation receiving exercise intention (if any).
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 The above exercise of rights shall be completed only when the Company and/or the Company’s 
representation receiving exercise intention (if any) has received the good fund as specified 
in the notification of exercise of Warrants. In case of the Company and/or the Company’s  
representation receiving exercise intention (if any) didn’t receive or cannot collect the money 
for whatsoever reasons that is not attributed by the fault of the Company and/or the  
Company’s representation receiving exercise intention (if any), the Company shall deem that 
the Warrant Holder cancel its intention to exercise of Warrants to purchase the Company’s 
ordinary shares for that particular exercise. In addition, the Company and/or the Company’s 
representation receiving exercise intention (if any) will send the Warrants Certificate together 
with uncollectable personal cheque, cashier cheque or bank draft back to the Warrant Holders 
within 10 business days as from the particular Exercise Date. The return will follow the  
period and procedures as per stipulate by Association of Thai Securities Companies which has 
been favored by the SEC. However, it shall not prevent the Warrant Holders to exercise of the 
rights for the next Exercise Date unless it is the Last Exercise Date. The Company shall also 
deem that the Warrants are expire without exercise. The Company and/or the Company’s  
representation receiving exercise intention (if any) shall not be responsible for any interest and/
or any indemnification in all aspects. 

d) The Warrant Holders shall be responsible for stamp duty or other taxes (if any) as required  
under the Revenue Code or other rules or laws applicable to the exercise of rights under  
Warrants.

e) Other supporting evidences in exercise of rights;

1) Thai individual: a certified true copy of valid identification card, government officer iden-
tification card or state enterprise officer identification card (in case of name/last name 
changed resulting in the name does not match to those specified in the Warrants, the 
documents issued by government representation such as certificate of name/last name 
changing, etc. must be provided); 

2) Foreign individual: a certified true copy of valid alien certificate or passport;

3) Juristic person incorporated in Thailand: copy of the affidavit issued by the Ministry of 
Commerce for not more than 6 months prior to that particular Exercise Date, certified by 
authorized director(s) of the juristic person as shown in the affidavit, together with a certi-
fied true copy of identification document of such authorized director(s) pursuantto Clause 
1) or 2) above;

4) Juristic person incorporated outside Thailand: copy of the certificate of incorporation or 
corporate affidavit of the juristic person certified true copy by the authorized person(s) of 
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the juristic person, and certified true copy of identification document of such authorized 
person(s) pursuant to Clause 1) or 2) above, and all documents are notarized, within 6 
months prior to that particular Exercise Date, by notary public of the country issuing such 
documents;

5) Custodian: copy of the certificate of incorporation of the custodian and custodian  
appointment document together with copy of identification document of its authorized 
person(s) pursuant to Clause 1) or 2) above certified true copy by such authorized  
person(s) and notarized, within 6 months prior to that particular Exercise Date, by notary 
public of the country issuing such documents.

 If the Warrant Holders cannot provide the above documents supporting the exercise of rights, 
the Company and/or the Company’s representation receiving exercise intention (if any) hereby  
reserve their rights to consider that the Warrant Holders does not wish to exercise its rights under the  
Warrants for that particular Exercise Date. Nonetheless, the Company and/or the Company’s  
representation receiving exercise intention (if any) may at their own discretion allow the Warrant 
Holders to exercise its rights as it deems appropriate.

5.4.2 Number of Warrants to be exercised must be in an integer number with the Exercise Ratio of 1 unit of 
Warrant to 1 ordinary share, except for the adjustment of rights as specified in Clause 6.

5.4.3 The number of ordinary shares to be issued upon the exercise of Warrants shall be calculated by  
dividing the Warrant Holders’ amount of payment as mentioned above by the exercise price at the  
relevant exercise period. The Company shall issue the ordinary shares in an integer number not greater

  than the number of Warrants multiplied by the exercise ratio. If there is a fraction of share derived 
from the calculation of the adjustment of exercise price and/or exercise ratio, the Company and/
or the representative receiving exercise intention (if any) shall disregard such fraction from the  
calculation and shall refund the amount remaining from such exercise in form of a crossed check  
account payee only to the Warrant Holder through registered postal mail within 10 Business Days from 
each Exercise Date where the return will be in accordance with the time and method specified by the 
Association of Thai Securities Companies with the approval of the SEC, with no interest, in any case.

 In case of a change in exercise ratio according to the adjustment of exercise price and/or exercise 
ratio as specified in the adjustment condition which results in the arising of fraction of shares from  
the exercise of warrants, such fractions shall be disregarded.

5.4.4 The Warrant Holders must exercise the rights to purchase the ordinary shares of not less than 100 
ordinary shares and the amount of exercised Warrant units must be an integer number only. However, 
in the case where the Warrant Holders has the rights to purchase less than 100 ordinary shares, such 
Warrant Holders must exercise their rights to purchase all ordinary shares in one time (except for 
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the Last Exercise Date that allows the Warrant Holders to exercise its rights to purchase the ordinary 
shares with no minimum limitation).

5.4.5 If the Company and/or the representation receiving exercise intention (if any) has not received  
complete and accurate evidences or documents supporting the exercise as specified in Clause 5.4.1 e), 
or has not received the full payment specified in the notification of intention to exercise, or the  
Company or the representation receiving exercise intention (if any) finds that the notification of  
intention to exercise is not completely and accurately filled in by the Warrant Holders, or incorrect 
stamp duty (if any) as required by the related laws and regulations. The Warrant Holders shall rectify 
the found errors within the particular Notification period, if the Warrant Holders fail to correct them 
within such period, the Company shall deem that the Warrant Holders intend to cancel their respective 
intention to exercise Warrants and the Company and/or Representation receiving exercise intention 
(if any) shall return Warrant Certificate or Substitution of Warrant Certificate and the payment with no  
interest reimbursement in all cases to the Warrant Holders through registered postal mail within 
7 Business Days (in the event of transferring money via bank accounts of the Warrant Holders as  
informed) or within 10 Business Days (in the event of returning cheques, drafts, bills of exchange 
or payment order of the bank, which is crossed check account payee only by the registered postal 
mail) from each Exercise Date. The return will be in accordance with the time and method specified 
by the Association of Thai Securities Companies with the approval of the SEC (the Warrant Holders 
can notify the intention to exercise the right to purchase new ordinary shares on the next exercise 
date unless such exercise is on the Last Exercise Date; it shall be considered that such Warrants are  
terminated without the exercising rights (if any). In such case, the Company and/or the representation  
receiving exercise intention shall not responsible for the interest and/or any indemnification in 
whatsoever cases.

5.4.6 In an event that the Warrant Holders do not pay the full amount for the exercise of warrants, the  
Company and/or the Representation receiving exercise intention (if any) is entitled to proceed with 
any of the following method, respectively as seen appropriated;

a) Require the Warrant Holders to pay the remaining balance by the amount that the Warrant  
Holders wish to exercise within the prevailing notification period. If the Company and/or the 
Representation receiving exercise intention (if any) does not receive payment within such  
period, it shall be deemed that the notification of intention to exercise expires without any  
exercise, or

b)  Deem that the amount of shares subscribed is equal to the actual payment received from the 
exercise in accordance with the Exercise Price at that time, or

c)  Deem that this notification of intention to exercise expires without any exercise.

 For the Last Exercise Date, the Company shall proceed to case b).
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 Any alternatives proceed by the Company and/or the Representation receiving exercise intention (if 
any) shall be deemed as final. 

 In case of a) and c), the Company and/or the Representation receiving exercise intention (if any) 
will send the Warrant Certificate and the money received without any interest back in the form of 
cheques, drafts, bills of exchange or payment order of the bank, which is crossed check account payee 
only and will be deemed to have not been exercise which will be returned to the warrant holders by 
registered postal mail within 10 Business Days from the exercise date (at that time). The return will 
be in accordance with the time and method specified by the Association of Thai Securities Companies 
with approval from the SEC, with no interest. 

 In case of b), the Company and/or the Representation receiving exercise intention (if any) will deem 
that the intention to exercise is partially made, equal to the actual payment received from the  
exercise in accordance with the Exercise Price at that time and shall return the payment amount, and 
the remaining Warrants or the Certificates of Warrant, which the Company deems that only partial  
exercises are made, to the Warrant holders or the holders of the Certificate of Warrant. These  
payments shall be returned without any interest and shall be sent through registered mail within 10 
business days following the Exercise Date by cheques, drafts, bills of exchange, or payment order from 
the bank which is crossed cheque account payee only. However, those unexercised Warrants or the 
Certificates of Warrant are still valid until the expired date of the Last Exercise Date, except in case of 
the Last Exercise Date.

5.4.7  In event that the Company and/or the Representative receiving exercise intention (if any) fail to refund 
such remaining payment amount after exercise of the rights to the Warrant Holders within 7 Business 
Days or 10 Business Days (as the case maybe) after the particular exercise date, the Warrant Holders 
shall be entitled to the interest at the rate of 7.5 percent per annum accrued on such remaining 
payment amount since the stated period to, but excluding, the date where the remaining payment 
amount is refunded in full to the Warrant Holders.

 Nonetheless, if the Company and/or the Representative receiving exercise intention (if any) has sent 
the Warrant Holders, the cheque, bank draft or bill of exchange or payment order by the bank, which 
is crossed check and payable to account payees only, via registered postal mail to the address of the 
Warrant Holders as specified in the notification of exercise of Warrants, it shall be deemed that the  
Warrant Holders has received the refunded amount and the Warrant Holders shall not be entitled to 
any interests or indemnifications.

5.4.8  The Warrant Holders who intend to exercise their rights to purchase ordinary shares and has  
completed all conditions governing the Notification of Intention to Exercise. The Warrant Holders who

 accurately and have completely delivered the Warrant Certificates, the exercise notification forms and 
 supporting evidence as specified in 5.4.1 e), and made a full payment for ordinary shares subscription, 
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the Warrant Holders cannot cancel or revoke such exercise intention, unless obtained the written  
consent from the Company and/or representation receiving exercise intention (if any).

5.4.9  If the Last Exercise Date ended, but the Warrant Holders have not yet completely complied with all  
conditions governing the exercise of right indicating by the Company and/or the Representation  
receiving exercise intention (If any). Thus, the Warrants will be expired, without any rights to exercise. 
The Warrant will no longer have any rights after the Last Exercise Date ended.

5.4.10 In the event that the Warrant Holders submitted the Warrants for exercise exceeding the amount of 
Warrants that wishes to exercise the Company and/or the representative receiving exercise intention 
(if any) will send the new Warrants Certificate with the reduced amount, via registered postal mail 
within 10 Business Days as from the particular Exercise Date (at that time), to the Warrant Holders and 
will cancel the previous one.

5.4.11 The Company will file application to register the changes of its paid-up capital with the Ministry of  
Commerce according to the number of newly issued ordinary shares arising from each exercise of  
Warrants (at that time) within 14 days as from the date that the Company received of payment of 
shares as per each exercise of Warrants. In addition, the Company will procure the Company registrar to  
register/record, in the Company’s share Registration Book, the Warrant Holders who exercise the  
warrants to become the shareholders of the Company holding the number of ordinary shares received 
from that particular exercise of Warrants (at that time).

 The Company will file the application request for listing and trading of newly issued ordinary shares on 
the Stock Exchange within 30 days as of each Exercise Date.

 The newly issued ordinary shares from the exercise of Warrants has the same right and status as the 
Company’s existing ordinary shares in all aspects as from the date that the Company records the name 
of the Warrant Holders or the assignee of the Warrant Holders to become the shareholders of the  
Company and registers with the Ministry of Commerce the change of the Company’s paid-up capital 
as a result of the issuance of new ordinary shares of the exercise Warrants.

5.4.12  In the event that the Underlying Shares are not sufficient for the exercise of Warrants, the Company 
shall compensate for the indemnification incurred to the Warrant Holders who cannot exercise 
their rights pursuant to Clause 7. However, even if it is also the case that the underlying shares are  
sufficient, the Company shall not be responsible to compensate for any indemnification incurred to the 
Warrant Holders that is foreign individuals or foreign juristic person who cannot exercise the warrants 
due to the foreign limit shareholding has reached pursuant to the Company’s Articles of Association.
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5.4.13  Registrar of the Warrant

 Thailand Securities Depository Company Limited (“TSD”)
 93 Rachadapisek Road, Din Daeng Sub-District, Din Daeng District, Bangkok 10400
 Tel   : 0-2009-9000
 Fax   : 0-2009-9991
 SET Contact l Center :  0-2009-9999
 Website  :  http://www.set.or.th/tsd
 E-mail   :  SETContactCenter@set.or.th

 The Warrant registrar is responsible for closing the Registration Book, which should have the records 
of Warrant Holder’s full name, nationality, address, and other details that may be required by TSD. In 
the case of any discrepancy of information herein, it should be considered that, the information that 
appeared in the Registration Book is correct.

 The Warrant Holders are obligated to notify any change or mistake in the details of Registration Book 
and the Registrar shall then proceed to change or correct the information accordingly.

5.4.14  Delivery of Warrants

 The Company will deliver the Warrants to the person, whom the Warrants are allocated, and the 
Company will issue and deliver the Warrants as per the following details;

5.4.14.1 For the allocated shareholders who do not have securities account with securities company.
 TSD / Warrant Registrar will send the allocated Warrants to the person whom the Warrants 

are allocated via registered postal mail at the address as appeared in the Company’s share  
Registration Book within 15 Business Days as from the warrant issuance date. In this regard, 
such person cannot sell the Warrants on the Stock Exchange until receiving the Warrants, 
which the person may receive the Warrants after the Company’s Warrants are traded on the 
Stock Exchange.

5.4.14.2 For the allocated shareholders who have securities account with securities Company.
 TSD/ Warrant Registrar will deposit the Warrants into “Thailand Securities Depository Co., 

Ltd. for Depositor” and TSD will book the amount of Warrants in the name of the securities
 Company. At the same time, the securities Company will book the amount of Warrants 

in the account of the person whom the Warrants are allocated and issue the evidence of  
depository to the allocated shareholder within 7 Business Days as from the warrant issuance 
date. In thisregard, the allocated shareholders shall be able to sell the Warrants on the 
Stock Exchange immediately after the Stock Exchange of Thailand approves the listing of 
Warrants to be traded on the Stock Exchange.
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 However, the name of the allocated shareholder must be identical with the account name 
of desired securities account opened with the securities Company. Otherwise, the Company 
/ TSD / Warrant Registrar reserves its rights to issue the Warrants to the allocated  
shareholders pursuant to the procedures set out in Clause 5.4.14.1 instead.

5.4.14.3 For the allocated shareholders wish to deposit into TSD account (member number 600).
 TSD/ Warrant Registrar will deposit the Warrants with TSD and TSD account will book 

theamount of Warrants allocated to such shareholders in the issuer account, member  
number 600, and issue the evidence of depository to the person receiving allocated  
Warrants within 7 Business Days as from the warrant issuance date. When the allocated 
shareholder wishes to sell the Warrants, such shareholder must withdraw the Warrants from 
the said account through any securities Company. There may be some fees incurred as  
determined by TSD and/or relating securities Company. Therefore, in this case, the allocated 
shareholders will be able to sell the Warrants on the Stock Exchange immediately after the 
Stock Exchange approves the listing of Warrants to be traded on the Stock Exchange and 
the allocated shareholders have completely withdrawn the Warrants from the account  
number 600.

5.4.15 Delivery of newly issued ordinary shares from the exercise of Warrants

 In exercising the right of Warrants to purchase the Company’s ordinary shares, the Warrant or  
Substitution of Warrant Certificate holders can select one of the following cases to proceed;

5.4.15.1 In case that the Warrant Holders exercised warrants wish to have the ordinary share certificates 
in their own names, TSD / Warrant Registrar will proceed to deliver the share certificates,  
according to the amount of Warrants that have been exercised to the Warrant holders via  
registered postal mail. This registered postal mail will be sent to the addresses provided in the 
Registration Book within 15 Business Days from the relevant exercise date. In this case, the  
Warrant holders who intend to exercise the rights to purchase the ordinary shares will not 
be able to sell their ordinary shares deriving from the exercise of the Warrant on the Stock 
Exchange, until they have received the share certificates which may be after the date that 
the ordinary shares are allowed to be traded in the Stock Exchange.

5.4.15.2 In case that the Warrant holders who have exercised the warrant for the ordinary shares, 
do not wish to receive the shares certificates, but intend to use the service of the Securities  
Depository instead. The Warrant Holders shall deposit their ordinary shares into the securities 
account at the securities companies, where the Warrant holders have their trading accounts 
with. In this case, the TSD / Warrant Registrar will proceed to deposit the ordinary shares  
deriving from the exercises of Warrant with “Thailand Securities Depository Company Limited 
for Depositors”, and the TSD will record the amount of ordinary shares that the securities 
companies have deposited. At the same time, the securities companies will also record the 
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amount of the ordinary shares that they have deposited, and will issue evidences of the 
deposit to the person who have been allocated the shares within 7 Business Days from the 
last day of each Exercise Date. In this case, the Warrant holders who have been allocated 
the ordinary shares will be able to sell their ordinary shares resulting from the exercise of 
rights immediately on the Stock Exchange, soon after the Stock Exchange has approved the 
trading of those ordinary shares in the Stock Exchange.

 In case that the Warrant Holders, who have exercised their rights to purchase ordinary 
shares, decide to let the Company proceed according to 5.4.15.2, the name of the Warrant 
Holder who have exercised shall be the same as appeared in the securities trading accounts 
intended to deposit their ordinary shares. Otherwise, the Company/TSD/Warrant Registrar 
reserves the right to issue share certificates for the Warrant holders who have been allocated 
the shares, as described in 5.4.15.1 instead.

5.4.15.3 In case that the Warrant Holders, who have exercised the warrant for the ordinary shares, 
do not wish to receive the share certificate, but intend to use the service of the TSD, by  
depositing the ordinary shares into the TSD, member number 600. In this case, the Company will 
proceed to deposit the ordinary shares, deriving from the exercise of the Warrants, at the TSD 
and the TSD will record the same amount of ordinary shares as have been allocated in the TSD  
account (member number 600), and will issue evidences of the deposits to the Warrant  
holders who have been allocated the shares within 7 Business Days from each of the  
exercise date. When the warrant holders who have exercised wish to sell their shares, they 
must withdraw their shares from the account number 600 as mentioned, through making 
contact with their securities companies. However, there may be some operating fees which 
may be required by the TSD and/or the securities companies. In this case, the Warrant  
Holder who have exercised will be able to sell their stock once the Stock Exchange has  
approved the trading of the ordinary shares in the Stock Exchange, and the Warrant Holders 
who have exercised the warrant have completely withdrawn shares from the account  
number 600.

5.4.16 There is no Put Option in the Warrant issued by the Company that authorizes the Company to request 
Warrant holders to exercise their rights before the periods as stated in the Warrants.

6. Adjustment of Warrant Conditions

 In order to secure the benefits of the Warrant Holders, not to be inferior than before. The Company will adjust 
the exercise price and / or the exercise ratio of purchasing the newly issued ordinary shares including the Terms 
and Conditions of the Warrants as one of the following events occurs. 

6.1 When the Company adjusts the Par Value of the ordinary shares, as a result of a share split or reverse share split 
of the previously issued-shares. The adjustment of exercise price and ratio will be effective as disclose via the 
information disclosure system of the Stock Exchange of Thailand. 
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 (1) Exercise Price will be adjusted using the following formula

 

(2) Exercise Ratio will be adjusted using the following formula
 

 where   is the new exercise price after the adjustment
    is the exercise price before the adjustment
    is the new exercise ratio after the adjustment
    is the exercise ratio before the adjustment
    is the new par value of the ordinary shares after the adjustment
    is the par value of the ordinary shares before the adjustment

6.2 When the Company offers newly ordinary shares to the existing shareholders and/or public offering and/or  
private placement in the case “the net price of newly offer of ordinary share” is lower than 90 % of “the market price 
of the Company’s ordinary shares”, the adjustment in the exercise price and ratio will take effect immediately, 
starting from the first day that the purchasers of the ordinary shares do not have the rights to subscribe for newly 
issued ordinary shares (The first date that the sign “XR” is posted) via offering to the existing shareholders 
(Right Issue) and/or the first day of the public offering and/or private placement (as the case may be). 

 In this regard, “the net price of newly offer of ordinary share” will be calculated from the total fund raising of 
newly ordinary share deducting the direct expenses from the offering (if any) divided by the number of newly 
issued shares offered.

 Nevertheless, in case that there is more than one offering price of the ordinary shares, under condition that 
these shares must be subscribed at the same time, the price of the share will be calculated using all the offering 
prices to derive at the net offering price per share of the newly issued shares. But in the case of the offering is 
not under the condition of subscribing at the same time, only the offering price that is lower than 90 % of the 
“market price of the Company’s ordinary shares” will be used to calculate the adjustment.

 “The market price of Company’s ordinary shares” is determined to be in equivalent to the total trading value of 
the Company’s ordinary shares divided by the total trading volume of the Company’s ordinary shares that were 
traded during the duration of 15 consecutive Business Days prior to the date that is used for the calculation.

 “The date that is used for the calculation” is the first date that the purchasers of the ordinary shares do not 
have the right to subscribe to the newly issue shares (first date that stock exchange post “XR” sign), via offering 
to the existing shareholders (Right Issue) and/or the first day of the public offering and/or private placement.

บริษัท บสิซิเนสอะไลเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

5.4.16 ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีบริษัทออกครั้งน้ีไมมีขอกําหนดใหบริษัทสามารถเรียกใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิใชสิทธิกอน

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 

6.   เง่ือนไขการปรับสิทธิ 

เพ่ือรักษาผลประโยชนตอบแทนของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมใหดอยไปกวาเดิม บริษัทจะดําเนินการปรับราคาการใชสิทธิ 

และ/หรือ อัตราการใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณใดเหตุการณ

หน่ึงดังตอไปน้ี  

6.1 เมื่อบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลคาท่ีตราไวของหุนของบริษัท อันเปนผลมาจากการรวมหุนหรือการแบงแยกหุนท่ีจําหนาย

แลวของบริษัท โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิจะมีผลเมื่อมูลคาท่ีตราไวมีผลบังคับใชตามท่ี

ประกาศผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยฯ  

(1) ราคาการใชสิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังน้ี 
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(2) อัตราการใชสิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังน้ี 
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โดยท่ี  1Pr ice  คือ ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง 

  0Pr ice  คือ ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง 

  1Ratio  คือ อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง 

  0Ratio  คือ อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง 

  1Par   คือ มูลคาท่ีตราไวของหุนสามัญหลังการเปลี่ยนแปลง 

  0Par    คือ มูลคาท่ีตราไวของหุนสามัญกอนการเปลี่ยนแปลง 

6.2 เมื่อบริษัทเสนอขายหุนสามัญออกใหมตอผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Right Offering) และ/หรือ ตอประชาชนท่ัวไป 

และ/หรือ ตอบุคคลในวงจํากัด โดย “ราคาสุทธิตอหุนของหุนสามัญท่ีออกใหม” ต่ํากวารอยละ 90 ของ “ราคาตลาดตอหุน

ของหุนสามัญของบริษัท” ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิจะมผีลบังคับทันทีนับตั้งแตวันแรกท่ีผู

ซื้อหุนสามัญจะไมไดรับสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญท่ีออกใหม (วันแรกท่ีตลาดหลักทรัพยข้ึนเครื่องหมาย XR) สําหรับกรณี

ท่ีเปนการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุนสามัญท่ีออกใหมสําหรับกรณีท่ี

เปนการเสนอขายใหแกประชาชนท่ัวไป และ/หรือ กรณท่ีีเปนการเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (แลวแตกรณี) 

ในการน้ี "ราคาสุทธิตอหุนของหุนสามัญท่ีออกใหม"  คํานวณไดจากจํานวนเงินท้ังหมดท่ีบริษัทจะไดรับจากการเสนอขายหุน

สามัญท่ีออกใหม หักดวยคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการเสนอขายหลักทรัพยท่ีออกน้ัน (ถามี) หารดวยจํานวนหุนสามัญท่ีออก

ใหมท้ังหมด 

อน่ึง ในกรณีท่ีมีการเสนอขายหุนสามัญท่ีออกใหมพรอมกันมากกวา 1 ราคาการเสนอขาย ภายใตเง่ือนไขท่ีจะตองจองซื้อ

หุนดังกลาวดวยกัน ใหนําราคาเสนอขายทุกราคามาคํานวณราคาสุทธิตอหุนของหุนสามัญท่ีออกใหม แตในกรณีท่ีการเสนอ

ข้อกําหนดสทิธิ BIZ-W1 หน้า 18 จาก 30 

บริษัท บสิซิเนสอะไลเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 
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แลวของบริษัท โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิจะมีผลเมื่อมูลคาท่ีตราไวมีผลบังคับใชตามท่ี

ประกาศผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยฯ  
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โดยท่ี  1Pr ice  คือ ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง 
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และ/หรือ ตอบุคคลในวงจํากัด โดย “ราคาสุทธิตอหุนของหุนสามัญท่ีออกใหม” ต่ํากวารอยละ 90 ของ “ราคาตลาดตอหุน

ของหุนสามัญของบริษัท” ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิจะมผีลบังคับทันทีนับตั้งแตวันแรกท่ีผู

ซื้อหุนสามัญจะไมไดรับสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญท่ีออกใหม (วันแรกท่ีตลาดหลักทรัพยข้ึนเครื่องหมาย XR) สําหรับกรณี

ท่ีเปนการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุนสามัญท่ีออกใหมสําหรับกรณีท่ี

เปนการเสนอขายใหแกประชาชนท่ัวไป และ/หรือ กรณท่ีีเปนการเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (แลวแตกรณี) 

ในการน้ี "ราคาสุทธิตอหุนของหุนสามัญท่ีออกใหม"  คํานวณไดจากจํานวนเงินท้ังหมดท่ีบริษัทจะไดรับจากการเสนอขายหุน

สามัญท่ีออกใหม หักดวยคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการเสนอขายหลักทรัพยท่ีออกน้ัน (ถามี) หารดวยจํานวนหุนสามัญท่ีออก

ใหมท้ังหมด 

อน่ึง ในกรณีท่ีมีการเสนอขายหุนสามัญท่ีออกใหมพรอมกันมากกวา 1 ราคาการเสนอขาย ภายใตเง่ือนไขท่ีจะตองจองซื้อ
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ข้อกําหนดสทิธิ BIZ-W1 หน้า 18 จาก 30 
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21Terms and Conditions Governing the Rights and Obligations of the Issuer and Holders 1/2021

 In the event that there is no way to calculate “Market price per share of the Company’s ordinary shares” 
because ordinary shares are not traded during that period, The Company will determine to use the Fair Price of the  
ordinary shares of the Company for calculation instead.

 “Fair Price” is the valuation price by financial advisory which Securities and Exchange Commission (SEC)  
approved

(1) Exercise Price will be adjusted using the following formula:

 
(2) Exercise ratio will be adjusted using the following formula:

 
 where   is the new exercise prices after the adjustment
    is the exercise price before the adjustment
    is the new exercise ratio after the adjustment
    is the exercise ratio before the adjustment
    is the market price of the Company’s ordinary shares
    is the number of fully paid-up ordinary shares as of the date before the date that is  

  used for the calculation
    is the number of newly issued ordinary shares offered to the existing shareholders and/ 

  or public offering and/or private placement
    is total proceeds, after deducting the expenses issuing the securities (if any), obtained  

  from the offering of newly issued ordinary shares to the existing shareholders and/or  
  public offering and/or private placement (as the case may be)

6.3 When the Company offers any newly issued securities to the existing shareholders and/or to public offering and/
or private placement, which these newly issued securities can be converted / exchange to ordinary shares or 
the right to purchase ordinary shares (“newly issued of Convertible Securities”) such as convertible debenture 
or warrant for purchasing ordinary share where “the net price of ordinary share of newly issued ordinary shares 
to accommodate those rights” is less than 90% of “The market price of the Company’s ordinary shares”

 The adjustment in exercise price and ratio will be in effect starting from the first day that the purchasers of the 
ordinary shares do not have the rights to subscribe for any newly issued securities, that provide the holders the 
rights to convert or exchange for ordinary shares (The first date that the sign “XW” is posted), via offering to 
the existing shareholders (Right Issue) and/or the first day of the subscription of public offering and/or private  
placement (as the case may be). 

บริษัท บสิซิเนสอะไลเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

ขายดังกลาวไมอยูภายในเง่ือนไขท่ีตองจองซื้อดวยกัน ใหนําเฉพาะราคาเสนอขายท่ีต่ํากวารอยละ 90 ของ "ราคาตลาดตอ

หุนของหุนสามัญของบริษัท" มาคํานวณการเปลี่ยนแปลงเทาน้ัน 

"ราคาตลาดตอหุนของหุนสามัญของบริษัท" ไดกําหนดไวเทากับมูลคาการซื้อขายหุนสามัญของบริษัทท้ังหมดในแตละวัน

หารดวยจํานวนหุนสามัญของบริษัทท่ีมีการซื้อขายท้ังหมดในตลาดหลักทรัพยในวันดังกลาวยอนหลังระหวางระยะเวลา 15 
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หารดวยจํานวนหุนสามัญของบริษัทท่ีมีการซื้อขายท้ังหมดในตลาดหลักทรัพยในวันดังกลาวยอนหลังระหวางระยะเวลา 15 

วันทําการติดตอกันกอนวันท่ีใชในการคํานวณ 

“วันท่ีใชในการคํานวณ” หมายถึงวันแรกท่ีผูซื้อหุนสามัญจะไมไดรับสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญท่ีออกใหม (วันแรกท่ีตลาด

หลักทรัพยข้ึนเครื่องหมาย XR) สําหรับกรณีท่ีเปนการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของการ

เสนอขายหุนสามัญท่ีออกใหม สําหรับกรณีท่ีเปนการเสนอขายใหแกประชาชนท่ัวไป และ/หรือ กรณีท่ีเปนการเสนอขาย

ใหแกบุคคลในวงจํากัด (แลวแตกรณี) 

ในกรณีท่ีไมสามารถหา “ราคาตลาดตอหุนของหุนสามัญของบริษัท” เน่ืองจากหุนสามัญไมมีการซื้อขายในชวงเวลาดังกลาว 

บริษัทจะดําเนินการกําหนดใหใชราคายุติธรรมของหุนสามัญของบริษัทเพ่ือใชในการคํานวณแทน 

“ราคายุติธรรม” หมายถึง ราคาท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบ 

(1) ราคาการใชสิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังน้ี 

)]([
])[(0Pr1Pr

BAMP
BXMPAiceice

+
+×

×=  

(2) อัตราการใชสิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรคํานวณดังน้ี 

])[(
)]([01

BXMPA
BAMPRatioRatio
+×
+

×=  

โดยท่ี 1Pr ice  คือ ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง 

0Pr ice  คือ ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง 

1Ratio  คือ อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง 

0Ratio  คือ อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง 

MP  คือ ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท 

A  คือ จํานวนหุนสามัญท่ีไดเรียกชําระเต็มมูลคาแลว ณ วันกอนวันท่ีใชในการคํานวณ 

B  คือ จํานวนหุนสามัญท่ีออกใหมเพ่ือเสนอขายตอผูถือหุนเดิม และ/หรือ เสนอขายใหแก

ประชาชนท่ัวไป และ/หรือ เสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (แลวแตกรณี) 

BX  คือ จํานวนเงินท่ีจะไดรับท้ังสิ้น หลังหักคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการออกหลักทรัพยน้ัน 

(ถามี) ท้ังจากการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ เสนอขายใหแกประชาชน

ท่ัวไป และ/หรือ เสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (แลวแตกรณี) 

6.3 เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพยออกใหมใดๆ ใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชนท่ัวไป และ/หรือ บุคคลใน

วงจํากัดโดยท่ีหลักทรัพยน้ันมีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเปนหุนสามัญได หรือใหสิทธิในการซื้อหุนสามัญ (“หลักทรัพย

ท่ีออกใหมท่ีมีสิทธิแปลงสภาพ”) เชน หุนกูแปลงสภาพ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ โดยท่ี “ราคาสุทธิตอหุน

ของหุนสามัญท่ีจะออกใหมเพ่ือรองรับสิทธิ” ดังกลาวต่ํากวารอยละ 90 ของ “ราคาตลาดตอหุนของหุนสามัญของบริษัท” 

ข้อกําหนดสทิธิ BIZ-W1 หน้า 19 จาก 30 



22 Terms and Conditions Governing the Rights and Obligations of the Issuer and Holders 1/2021

 “The net price of ordinary share of newly issued ordinary shares to accommodate those rights” calculate from 
the total proceeds received from offering securities providing Convertible right / exchangeable to ordinary 
share or right to subscribe for purchasing ordinary share deducting the expense occurring from issuing the  
securities (if any) include the proceed from converting / exchanging or using right to purchase the ordinary 
shares divided by the total number of newly issued shares reserved to accommodate those rights.

 Nevertheless, in case that there are more than one offering price of the ordinary shares, under condition that 
these shares must be subscribed at the same time, the price of the share will be calculated using all the offering 
prices to derive at the net offering price per share of the newly issued shares. But in the case of the offering is 
not under the condition of subscribing at the same time, only the offering price that is lower than 90 % of the 
“market price of the Company’s ordinary shares” will be used to calculate the adjustment.

 “The market price of the Company’s ordinary share” and the par value which are comparable to be used, and 
the meanings are the same as previously stated in Clause 6.2.

 “The date used in the calculation” is the first day that the purchasers of the ordinary shares do not obtain the 
rights to subscribe to any newly issued securities, which provide the holders the rights to convert to or exchange 
for ordinary shares via offering to the existing shareholders (Right Issue) and/or the first day of the subscription 
of public offering and/or private placement (as the case may be).

(1) Exercise Price will be adjusted using the following formula:
 

(2) Exercise Ratio will be adjusted using the following formula:

 Where   is the new exercise price after the adjustment
    is exercise price before the adjustment
    is the new exercise ratio after the adjustment
    is the exercise ratio before the adjustment
    is the market price of the Company’s ordinary shares
    is the number of fully paid-up ordinary shares as of the date prior to the date that is  

  used for the calculation
    is the number of newly issued ordinary shares, to accommodate the exercises of right  

  of any securities that can be converted to or exchanged for ordinary shares, that are  
  offered to the existing shareholders and/or public offering and/or private placement

    is the total proceeds, after deducting of the expenses issuing the securities (if any),  
  obtained from the offering of any newly issued securities, that can be converted to or  

บริษัท บสิซิเนสอะไลเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

ขายดังกลาวไมอยูภายในเง่ือนไขท่ีตองจองซื้อดวยกัน ใหนําเฉพาะราคาเสนอขายท่ีต่ํากวารอยละ 90 ของ "ราคาตลาดตอ

หุนของหุนสามัญของบริษัท" มาคํานวณการเปลี่ยนแปลงเทาน้ัน 

"ราคาตลาดตอหุนของหุนสามัญของบริษัท" ไดกําหนดไวเทากับมูลคาการซื้อขายหุนสามัญของบริษัทท้ังหมดในแตละวัน

หารดวยจํานวนหุนสามัญของบริษัทท่ีมีการซื้อขายท้ังหมดในตลาดหลักทรัพยในวันดังกลาวยอนหลังระหวางระยะเวลา 15 

วันทําการติดตอกันกอนวันท่ีใชในการคํานวณ 

“วันท่ีใชในการคํานวณ” หมายถึงวันแรกท่ีผูซื้อหุนสามัญจะไมไดรับสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญท่ีออกใหม (วันแรกท่ีตลาด

หลักทรัพยข้ึนเครื่องหมาย XR) สําหรับกรณีท่ีเปนการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของการ

เสนอขายหุนสามัญท่ีออกใหม สําหรับกรณีท่ีเปนการเสนอขายใหแกประชาชนท่ัวไป และ/หรือ กรณีท่ีเปนการเสนอขาย

ใหแกบุคคลในวงจํากัด (แลวแตกรณี) 

ในกรณีท่ีไมสามารถหา “ราคาตลาดตอหุนของหุนสามัญของบริษัท” เน่ืองจากหุนสามัญไมมีการซื้อขายในชวงเวลาดังกลาว 

บริษัทจะดําเนินการกําหนดใหใชราคายุติธรรมของหุนสามัญของบริษัทเพ่ือใชในการคํานวณแทน 

“ราคายุติธรรม” หมายถึง ราคาท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบ 

(1) ราคาการใชสิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังน้ี 

)]([
])[(0Pr1Pr
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BXMPAiceice

+
+×

×=  

(2) อัตราการใชสิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรคํานวณดังน้ี 

])[(
)]([01

BXMPA
BAMPRatioRatio
+×
+

×=  

โดยท่ี 1Pr ice  คือ ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง 

0Pr ice  คือ ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง 

1Ratio  คือ อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง 

0Ratio  คือ อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง 

MP  คือ ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท 

A  คือ จํานวนหุนสามัญท่ีไดเรียกชําระเต็มมูลคาแลว ณ วันกอนวันท่ีใชในการคํานวณ 

B  คือ จํานวนหุนสามัญท่ีออกใหมเพ่ือเสนอขายตอผูถือหุนเดิม และ/หรือ เสนอขายใหแก

ประชาชนท่ัวไป และ/หรือ เสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (แลวแตกรณี) 

BX  คือ จํานวนเงินท่ีจะไดรับท้ังสิ้น หลังหักคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการออกหลักทรัพยน้ัน 

(ถามี) ท้ังจากการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ เสนอขายใหแกประชาชน

ท่ัวไป และ/หรือ เสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (แลวแตกรณี) 

6.3 เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพยออกใหมใดๆ ใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชนท่ัวไป และ/หรือ บุคคลใน

วงจํากัดโดยท่ีหลักทรัพยน้ันมีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเปนหุนสามัญได หรือใหสิทธิในการซื้อหุนสามัญ (“หลักทรัพย

ท่ีออกใหมท่ีมีสิทธิแปลงสภาพ”) เชน หุนกูแปลงสภาพ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ โดยท่ี “ราคาสุทธิตอหุน

ของหุนสามัญท่ีจะออกใหมเพ่ือรองรับสิทธิ” ดังกลาวต่ํากวารอยละ 90 ของ “ราคาตลาดตอหุนของหุนสามัญของบริษัท” 

ข้อกําหนดสทิธิ BIZ-W1 หน้า 19 จาก 30 

บริษัท บสิซิเนสอะไลเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

ขายดังกลาวไมอยูภายในเง่ือนไขท่ีตองจองซื้อดวยกัน ใหนําเฉพาะราคาเสนอขายท่ีต่ํากวารอยละ 90 ของ "ราคาตลาดตอ

หุนของหุนสามัญของบริษัท" มาคํานวณการเปลี่ยนแปลงเทาน้ัน 

"ราคาตลาดตอหุนของหุนสามัญของบริษัท" ไดกําหนดไวเทากับมูลคาการซื้อขายหุนสามัญของบริษัทท้ังหมดในแตละวัน

หารดวยจํานวนหุนสามัญของบริษัทท่ีมีการซื้อขายท้ังหมดในตลาดหลักทรัพยในวันดังกลาวยอนหลังระหวางระยะเวลา 15 

วันทําการติดตอกันกอนวันท่ีใชในการคํานวณ 

“วันท่ีใชในการคํานวณ” หมายถึงวันแรกท่ีผูซื้อหุนสามัญจะไมไดรับสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญท่ีออกใหม (วันแรกท่ีตลาด

หลักทรัพยข้ึนเครื่องหมาย XR) สําหรับกรณีท่ีเปนการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของการ

เสนอขายหุนสามัญท่ีออกใหม สําหรับกรณีท่ีเปนการเสนอขายใหแกประชาชนท่ัวไป และ/หรือ กรณีท่ีเปนการเสนอขาย

ใหแกบุคคลในวงจํากัด (แลวแตกรณี) 

ในกรณีท่ีไมสามารถหา “ราคาตลาดตอหุนของหุนสามัญของบริษัท” เน่ืองจากหุนสามัญไมมีการซื้อขายในชวงเวลาดังกลาว 

บริษัทจะดําเนินการกําหนดใหใชราคายุติธรรมของหุนสามัญของบริษัทเพ่ือใชในการคํานวณแทน 

“ราคายุติธรรม” หมายถึง ราคาท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบ 

(1) ราคาการใชสิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังน้ี 
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(2) อัตราการใชสิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรคํานวณดังน้ี 
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โดยท่ี 1Pr ice  คือ ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง 

0Pr ice  คือ ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง 

1Ratio  คือ อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง 

0Ratio  คือ อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง 

MP  คือ ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท 

A  คือ จํานวนหุนสามัญท่ีไดเรียกชําระเต็มมูลคาแลว ณ วันกอนวันท่ีใชในการคํานวณ 

B  คือ จํานวนหุนสามัญท่ีออกใหมเพ่ือเสนอขายตอผูถือหุนเดิม และ/หรือ เสนอขายใหแก

ประชาชนท่ัวไป และ/หรือ เสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (แลวแตกรณี) 

BX  คือ จํานวนเงินท่ีจะไดรับท้ังสิ้น หลังหักคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการออกหลักทรัพยน้ัน 

(ถามี) ท้ังจากการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ เสนอขายใหแกประชาชน

ท่ัวไป และ/หรือ เสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (แลวแตกรณี) 

6.3 เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพยออกใหมใดๆ ใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชนท่ัวไป และ/หรือ บุคคลใน
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6.3 เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพยออกใหมใดๆ ใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชนท่ัวไป และ/หรือ บุคคลใน

วงจํากัดโดยท่ีหลักทรัพยน้ันมีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเปนหุนสามัญได หรือใหสิทธิในการซื้อหุนสามัญ (“หลักทรัพย

ท่ีออกใหมท่ีมีสิทธิแปลงสภาพ”) เชน หุนกูแปลงสภาพ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ โดยท่ี “ราคาสุทธิตอหุน

ของหุนสามัญท่ีจะออกใหมเพ่ือรองรับสิทธิ” ดังกลาวต่ํากวารอยละ 90 ของ “ราคาตลาดตอหุนของหุนสามัญของบริษัท” 
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  exchanged for ordinary shares, to the existing shareholders and/or public offering and/ 
  or private placement, including the proceeds obtained from the exercises convertible  
  for / exchange to ordinary shares or the right to subscribe for purchasing ordinary  
  shares.

6.4 When the Company pays out dividend in full or in part in a form of stock dividend which the adjustment in 
exercise price and the ratio will be in effect immediately, starting from the first day the purchaser of ordinary 
shares does not have the rights to obtain stock dividend (The first date that the sign “XD” is posted). 

(1) Exercise Price will be adjusted using the following formula:
 

(2) Exercise Ratio will be adjusted using the following formula:

 
 where  is the new exercise price after the adjustment
   is the exercise price before the adjustment
    is the new exercise ratio after the adjustment
    is the exercise ratio before the adjustment
    is the number of fully paid-up ordinary shares as of the date prior to the record date or  

  the date prior the book closing date of shareholders for right to receive dividend (as the  
  case maybe)

    is the number of newly issued ordinary shares in form of stock dividend

6.5  When the Company makes dividend payment with the amount in exceeding 90% of Company’s net profit  
according to the separate financial statement deducting the legal reserved from that accounting year during 
duration of the warrant. So, the adjustment of exercise price and ratio will be effective immediately starting 
the first date that the ordinary shares’ purchaser do not have right to obtain dividend (The first date that the 
sign “XD” is posted). 

 The percentage of the dividend payout to the shareholders is calculated from the total dividend actually paid 
within each accounting year divided by the net profit as the separate financial statement (Audited financial  
statement in the period of dividend paid) after deducting the legal reserved of the same accounting year which 
the actual dividend payment will include the interim dividend of each accounting period.

 “The date used for the calculation” is the first day that the purchasers of the ordinary shares do not obtain the 
rights to receive the stock dividend (The first date that the sign “XD” is posted).

บริษัท บสิซิเนสอะไลเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

BX  คือ  จํานวนเงินท่ีจะไดรับท้ังสิ้น หลังหักคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการออกหลักทรัพยใดๆ 

ท่ีใหสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเปนหุนสามัญไดหรือใหสิทธิในการจองซื้อหุน

สามัญ สําหรับการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ เสนอขายใหแกประชาชน

ท่ัวไป และ/หรือ เสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด รวมกับเงินท่ีจะไดรับจากการใช

สิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเปนหุนสามัญไดหรือใหสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญ 

6.4 เมื่อบริษัทจายปนผลท้ังหมดหรือบางสวนเปนหุนสามัญท่ีออกใหมใหแกผูถือหุนของบริษัท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช

สิทธิ และอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแตวันแรกท่ีผูซื้อหุนสามัญจะไมมีสิทธิรับหุนปนผล (วันแรกท่ีตลาด

หลักทรัพยข้ึนเครื่องหมาย XD)  

(1) ราคาการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังน้ี 

][
][0Pr1Pr
BA

Aiceice
+

×=  

(2) อัตราการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังน้ี 

][
][01

A
BARatioRatio +

×=  

โดยท่ี  1Pr ice  คือ ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง  

0Pr ice  คือ ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง 

1Ratio  คือ   อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง 

0Ratio  คือ   อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง 

A  คือ จํานวนหุนสามัญท่ีไดเรียกชําระเต็มมูลคาแลว ณ วันกอนวันกําหนดรายช่ือ 

(Record Date) หรือวันกอนวันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนเพ่ือสิทธิในการรับหุนปน

ผล (แลวแตกรณี) 

B  คือ จํานวนหุนสามัญท่ีออกใหมในรูปแบบของหุนสามัญปนผล 

6.5  เมื่อบริษัทมีการจายเงินปนผลเกินกวาอัตรารอยละ 90 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท [งบตรวจสอบ

งวดปบัญชีท่ีจายเงินปนผล] หลังจากหักเงินสํารองตามกฎหมาย จากผลการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ใน

ระหวางอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ การเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแตวันแรกท่ี

ผูซื้อหุนสามัญจะไมมีสิทธิรับเงินปนผล (วันแรกท่ีตลาดหลักทรัพยข้ึนเครื่องหมาย XD)  

ท้ังน้ี อัตรารอยละของเงินปนผลท่ีจายใหกับผูถือหุน คํานวณโดยนําเงินปนผลท่ีจายออกจริงจากผลการดําเนินงานในแตละ

รอบระยะเวลาบัญชี หารดวยกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท [งบตรวจสอบงวดปบัญชีท่ีจายเงินปนผล] 

หลังจากหักเงินสํารองตามกฎหมาย ของผลการดําเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีปเดียวกัน โดยท่ีเงินปนผลท่ีจายออกจริง

ดังกลาวใหรวมถึงเงินปนผลท่ีจายระหวางกาลในแตละรอบบัญชีดังกลาวดวย  

วันท่ีใชในการคํานวณ หมายถึง วันแรกท่ีผูซื้อหุนสามัญจะไมไดรับสิทธิในเงินปนผล (วันแรกท่ีตลาดหลักทรัพยข้ึน

เครื่องหมาย XD)  

(1) ราคาการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังน้ี 
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บริษัท บสิซิเนสอะไลเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

ขายดังกลาวไมอยูภายในเง่ือนไขท่ีตองจองซื้อดวยกัน ใหนําเฉพาะราคาเสนอขายท่ีต่ํากวารอยละ 90 ของ "ราคาตลาดตอ

หุนของหุนสามัญของบริษัท" มาคํานวณการเปลี่ยนแปลงเทาน้ัน 

"ราคาตลาดตอหุนของหุนสามัญของบริษัท" ไดกําหนดไวเทากับมูลคาการซื้อขายหุนสามัญของบริษัทท้ังหมดในแตละวัน

หารดวยจํานวนหุนสามัญของบริษัทท่ีมีการซื้อขายท้ังหมดในตลาดหลักทรัพยในวันดังกลาวยอนหลังระหวางระยะเวลา 15 

วันทําการติดตอกันกอนวันท่ีใชในการคํานวณ 

“วันท่ีใชในการคํานวณ” หมายถึงวันแรกท่ีผูซื้อหุนสามัญจะไมไดรับสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญท่ีออกใหม (วันแรกท่ีตลาด

หลักทรัพยข้ึนเครื่องหมาย XR) สําหรับกรณีท่ีเปนการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของการ

เสนอขายหุนสามัญท่ีออกใหม สําหรับกรณีท่ีเปนการเสนอขายใหแกประชาชนท่ัวไป และ/หรือ กรณีท่ีเปนการเสนอขาย

ใหแกบุคคลในวงจํากัด (แลวแตกรณี) 

ในกรณีท่ีไมสามารถหา “ราคาตลาดตอหุนของหุนสามัญของบริษัท” เน่ืองจากหุนสามัญไมมีการซื้อขายในชวงเวลาดังกลาว 

บริษัทจะดําเนินการกําหนดใหใชราคายุติธรรมของหุนสามัญของบริษัทเพ่ือใชในการคํานวณแทน 

“ราคายุติธรรม” หมายถึง ราคาท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบ 

(1) ราคาการใชสิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังน้ี 

)]([
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(2) อัตราการใชสิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรคํานวณดังน้ี 
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โดยท่ี 1Pr ice  คือ ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง 

0Pr ice  คือ ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง 

1Ratio  คือ อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง 

0Ratio  คือ อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง 

MP  คือ ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท 

A  คือ จํานวนหุนสามัญท่ีไดเรียกชําระเต็มมูลคาแลว ณ วันกอนวันท่ีใชในการคํานวณ 

B  คือ จํานวนหุนสามัญท่ีออกใหมเพ่ือเสนอขายตอผูถือหุนเดิม และ/หรือ เสนอขายใหแก

ประชาชนท่ัวไป และ/หรือ เสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (แลวแตกรณี) 

BX  คือ จํานวนเงินท่ีจะไดรับท้ังสิ้น หลังหักคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการออกหลักทรัพยน้ัน 

(ถามี) ท้ังจากการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ เสนอขายใหแกประชาชน

ท่ัวไป และ/หรือ เสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (แลวแตกรณี) 

6.3 เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพยออกใหมใดๆ ใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชนท่ัวไป และ/หรือ บุคคลใน

วงจํากัดโดยท่ีหลักทรัพยน้ันมีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเปนหุนสามัญได หรือใหสิทธิในการซื้อหุนสามัญ (“หลักทรัพย

ท่ีออกใหมท่ีมีสิทธิแปลงสภาพ”) เชน หุนกูแปลงสภาพ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ โดยท่ี “ราคาสุทธิตอหุน

ของหุนสามัญท่ีจะออกใหมเพ่ือรองรับสิทธิ” ดังกลาวต่ํากวารอยละ 90 ของ “ราคาตลาดตอหุนของหุนสามัญของบริษัท” 
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บริษัท บสิซิเนสอะไลเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

BX  คือ  จํานวนเงินท่ีจะไดรับท้ังสิ้น หลังหักคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการออกหลักทรัพยใดๆ 

ท่ีใหสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเปนหุนสามัญไดหรือใหสิทธิในการจองซื้อหุน

สามัญ สําหรับการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ เสนอขายใหแกประชาชน

ท่ัวไป และ/หรือ เสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด รวมกับเงินท่ีจะไดรับจากการใช

สิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเปนหุนสามัญไดหรือใหสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญ 

6.4 เมื่อบริษัทจายปนผลท้ังหมดหรือบางสวนเปนหุนสามัญท่ีออกใหมใหแกผูถือหุนของบริษัท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช

สิทธิ และอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแตวันแรกท่ีผูซื้อหุนสามัญจะไมมีสิทธิรับหุนปนผล (วันแรกท่ีตลาด

หลักทรัพยข้ึนเครื่องหมาย XD)  

(1) ราคาการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังน้ี 
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(2) อัตราการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังน้ี 
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โดยท่ี  1Pr ice  คือ ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง  

0Pr ice  คือ ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง 

1Ratio  คือ   อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง 

0Ratio  คือ   อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง 

A  คือ จํานวนหุนสามัญท่ีไดเรียกชําระเต็มมูลคาแลว ณ วันกอนวันกําหนดรายช่ือ 

(Record Date) หรือวันกอนวันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนเพ่ือสิทธิในการรับหุนปน

ผล (แลวแตกรณี) 

B  คือ จํานวนหุนสามัญท่ีออกใหมในรูปแบบของหุนสามัญปนผล 

6.5  เมื่อบริษัทมีการจายเงินปนผลเกินกวาอัตรารอยละ 90 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท [งบตรวจสอบ

งวดปบัญชีท่ีจายเงินปนผล] หลังจากหักเงินสํารองตามกฎหมาย จากผลการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ใน

ระหวางอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ การเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแตวันแรกท่ี

ผูซื้อหุนสามัญจะไมมีสิทธิรับเงินปนผล (วันแรกท่ีตลาดหลักทรัพยข้ึนเครื่องหมาย XD)  

ท้ังน้ี อัตรารอยละของเงินปนผลท่ีจายใหกับผูถือหุน คํานวณโดยนําเงินปนผลท่ีจายออกจริงจากผลการดําเนินงานในแตละ

รอบระยะเวลาบัญชี หารดวยกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท [งบตรวจสอบงวดปบัญชีท่ีจายเงินปนผล] 

หลังจากหักเงินสํารองตามกฎหมาย ของผลการดําเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีปเดียวกัน โดยท่ีเงินปนผลท่ีจายออกจริง

ดังกลาวใหรวมถึงเงินปนผลท่ีจายระหวางกาลในแตละรอบบัญชีดังกลาวดวย  

วันท่ีใชในการคํานวณ หมายถึง วันแรกท่ีผูซื้อหุนสามัญจะไมไดรับสิทธิในเงินปนผล (วันแรกท่ีตลาดหลักทรัพยข้ึน

เครื่องหมาย XD)  

(1) ราคาการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังน้ี 
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บริษัท บสิซิเนสอะไลเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

BX  คือ  จํานวนเงินท่ีจะไดรับท้ังสิ้น หลังหักคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการออกหลักทรัพยใดๆ 

ท่ีใหสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเปนหุนสามัญไดหรือใหสิทธิในการจองซื้อหุน

สามัญ สําหรับการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ เสนอขายใหแกประชาชน

ท่ัวไป และ/หรือ เสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด รวมกับเงินท่ีจะไดรับจากการใช

สิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเปนหุนสามัญไดหรือใหสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญ 

6.4 เมื่อบริษัทจายปนผลท้ังหมดหรือบางสวนเปนหุนสามัญท่ีออกใหมใหแกผูถือหุนของบริษัท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช

สิทธิ และอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแตวันแรกท่ีผูซื้อหุนสามัญจะไมมีสิทธิรับหุนปนผล (วันแรกท่ีตลาด

หลักทรัพยข้ึนเครื่องหมาย XD)  

(1) ราคาการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังน้ี 
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][0Pr1Pr
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Aiceice
+

×=  

(2) อัตราการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังน้ี 

][
][01

A
BARatioRatio +

×=  

โดยท่ี  1Pr ice  คือ ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง  

0Pr ice  คือ ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง 

1Ratio  คือ   อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง 

0Ratio  คือ   อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง 

A  คือ จํานวนหุนสามัญท่ีไดเรียกชําระเต็มมูลคาแลว ณ วันกอนวันกําหนดรายช่ือ 

(Record Date) หรือวันกอนวันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนเพ่ือสิทธิในการรับหุนปน

ผล (แลวแตกรณี) 

B  คือ จํานวนหุนสามัญท่ีออกใหมในรูปแบบของหุนสามัญปนผล 

6.5  เมื่อบริษัทมีการจายเงินปนผลเกินกวาอัตรารอยละ 90 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท [งบตรวจสอบ

งวดปบัญชีท่ีจายเงินปนผล] หลังจากหักเงินสํารองตามกฎหมาย จากผลการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ใน

ระหวางอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ การเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแตวันแรกท่ี

ผูซื้อหุนสามัญจะไมมีสิทธิรับเงินปนผล (วันแรกท่ีตลาดหลักทรัพยข้ึนเครื่องหมาย XD)  

ท้ังน้ี อัตรารอยละของเงินปนผลท่ีจายใหกับผูถือหุน คํานวณโดยนําเงินปนผลท่ีจายออกจริงจากผลการดําเนินงานในแตละ

รอบระยะเวลาบัญชี หารดวยกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท [งบตรวจสอบงวดปบัญชีท่ีจายเงินปนผล] 

หลังจากหักเงินสํารองตามกฎหมาย ของผลการดําเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีปเดียวกัน โดยท่ีเงินปนผลท่ีจายออกจริง

ดังกลาวใหรวมถึงเงินปนผลท่ีจายระหวางกาลในแตละรอบบัญชีดังกลาวดวย  

วันท่ีใชในการคํานวณ หมายถึง วันแรกท่ีผูซื้อหุนสามัญจะไมไดรับสิทธิในเงินปนผล (วันแรกท่ีตลาดหลักทรัพยข้ึน

เครื่องหมาย XD)  

(1) ราคาการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังน้ี 
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(1) Exercise Price will be adjusted using the following formula:
 

(2) Exercise Ratio will be adjusted using the following formula:
 

 where   is the new exercise price after the adjustment
    is the exercise price before the adjustment
    is the new exercise ratio after the adjustment
    is the exercise ratio before the adjustment
    is “the market price of the Company’s ordinary shares”
    is the dividend per share, actually paid to the shareholders
    is the dividend per share which was calculated with payout ratio of 90% of net profit  

  of the Company’s separate financial statement (Latest audited financial statement)  
  after deducting the legal reserved divided by all of the share which have the right to  
  receive dividend

6.6 In case that there are circumstances effecting the benefit of the Warrant Holders that they should obtain, 
and those circumstances are not described in No. 6.1 to No. 6.5 aformentioned the Company shall consider to 
adjust the exercise price and/or the exercise ratio (or adjust the number of Warrants instead of the exercise 
ratio) on a fair basis that will not cause the Warrant Holders to receive less benefits than before. In this 
regard, any decision made by the Company shall be considered final. The Company shall promptly inform via 
the information dissemination system then inform the Securities and Exchange Commission (SEC), the Stock 
Exchange of Thailand (SET), and the Warrant Registrar regarding all the details of adjustment and sending 
amendment of the Terms and Conditions within 15 days after the date of such circumstance that has led to the 
adjustment of rights.

6.7 The calculations of changes of exercise price and exercise ratio according to (6.1) to (6.6) are independent 
from each other, and the adjustments will be calculated on the timing orders of the occurrences in comparison. 
For the case of those circumstances that occur at the same time, the calculations for changes shall be in the  
following orders; from (6.1), (6.5), (6.4), (6.2), (6.3), and (6.6), respectively. For each time of the calculation of 
the adjustments, the form of the exercise price shall be maintained with 5 decimal digits, and the exercise ratio 
with 5 decimal digits (the 5th decimal digit will not be round and the 6th decimal digit onward will be disregard).

6.8 In the calculation of any changes in the exercise price and exercise ratio according to (6.1) to (6.6), will not cause 
changes to increase the exercise price and/or decrease the exercise ratio except for the case of reverse stock 
split. For the calculation of proceeds will be calculated from exercise price after the adjustment (5 decimal  
digits) multiplied by number of shares (number of shares come from new exercise ratio multiply by the number 
of warrants who intend to exercise, when share comes out in fraction, the fraction will be disregarded).

บริษัท บสิซิเนสอะไลเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 
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(2) อัตราการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังน้ี 
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×=  

โดยท่ี  1Pr ice  คือ ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง 

0Pr ice  คือ   ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง 

1Ratio  คือ   อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง 

0Ratio  คือ   อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง 

MP  คือ   ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท 

D  คือ   เงินปนผลตอหุนท่ีจายจริงแกผูถือหุน 

R  คือ   เงินปนผลตอหุนท่ีคํานวณไดหากจายในอัตรารอยละ 90 ของกําไรสุทธิตามงบ

การเงินเฉพาะกิจการของบริษัท (ท่ีไดมีการตรวจสอบแลวลาสุด) หลังจากหักเงิน

สํารองตามกฎหมาย หารดวยจํานวนหุนท้ังหมดท่ีมีสิทธิไดรับเงินปนผล 

6.6 ในกรณีท่ีมีเหตุการณอันทําใหผลตอบแทนใด ๆ ท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ เสียสิทธิและประโยชนอันพึงได  ซึ่งเปนเหตุการณ

ท่ีไมไดกําหนดอยูในขอ 6.1 ถึงขอ 6.5 ดังกลาวขางตน ใหเปนดุลยพินิจของบริษัทวาจะมีการพิจารณาดังตอไปน้ีหรือไม ซึ่ง

จะเปนการพิจารณาเพ่ือกําหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิ และ/หรือ อัตราการใชสิทธิ (หรือปรับจํานวนหนวย

ใบสําคัญแสดงสิทธิ แทนอัตราการใชสิทธิ) ใหมอยางเปนธรรม โดยไมทําใหสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดอยไปกวาเดิม 

โดยใหถือวาผลการพิจารณาน้ันเปนท่ีสุด และบริษัทจะแจงเปนหนังสือใหสํานักงาน ก.ล.ต. และนายทะเบียนใบสําคัญแสดง

สิทธิทราบถึงรายละเอียดดังกลาว รวมท้ังจัดสงขอกําหนดสิทธิฉบับแกไขไปยังหนวยงานตาง ๆ ดังกลาว ภายในระยะเวลา 

15 วันนับตั้งแตวันท่ีมีเหตุใหตองดําเนินการเปลี่ยนแปลงการใชสิทธิดังกลาว 

6.7 การคํานวณการเปลี่ยนราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามขอ 6.1 ถึงขอ 6.6 เปนอิสระตอกัน และจะคํานวณการ

เปลี่ยนแปลงตามลําดับเหตุการณกอนหลัง ในกรณีท่ีมีเหตุการณตาง ๆ จะเกิดข้ึนพรอมกันใหคํานวณการเปลี่ยนแปลง

เรียงลําดับดังน้ี คือ ขอ 6.1 ขอ 6.5 ขอ 6.4 ขอ 6.2 ขอ 6.3 และขอ 6.6 โดยในแตละลําดับครั้งท่ีมีการคํานวณการ

เปลี่ยนแปลงใหคงสภาพของราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิเปนทศนิยม 5 ตําแหนง (ไมตองปดเลขทศนิยมตําแหนงท่ี 

5 และทศนิยมตั้งแตตําแหนงท่ี 6 ใหตัดท้ิงท้ังหมด) 

6.8 การคํานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิ และอัตราการใชสิทธิตามขอ 6.1 ถึงขอ 6.6 จะไมมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทําให

ราคาการใชสิทธิใหมสูงข้ึน และ/หรือ อัตราการใชสิทธิลดลง เวนแตกรณีการรวมหุน สําหรับการคํานวณจํานวนเงินจากการ

ใชสิทธิ จะคํานวณจากราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 5 ตําแหนง) คูณกับจํานวนหุนสามัญ (จํานวนหุน

สามัญคํานวณไดจาก อัตราการใชสิทธิใหม คูณกับจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีแสดงความจํานงการใชสิทธิ เมื่อคาํนวณได

จํานวนหุนออกมาเปนเศษหุนใหตัดเศษของหุนน้ันท้ิง)  

ท้ังน้ี ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิจนเปนผลทําใหราคาการใชสิทธิใหมท่ีคํานวณตามสูตรมีราคาต่ํากวามูล

คาท่ีตราไวของหุนสามัญ (Par Value) ของบริษัทน้ัน ใหใชมูลคาท่ีตราไวของหุนสามัญของบรษัิทเปนราคาใชสิทธิใหม เวน

แตกรณีท่ีกฎหมายกําหนดเปนอยางอ่ืน สําหรับอัตราการใชสิทธิใหมใหใชอัตราการใชสิทธิท่ีคํานวณไดตามขอ 6.1 ถึงขอ 

6.6 เชนเดิม 
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บริษัท บสิซิเนสอะไลเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 
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(2) อัตราการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังน้ี 
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โดยท่ี  1Pr ice  คือ ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง 

0Pr ice  คือ   ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง 

1Ratio  คือ   อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง 

0Ratio  คือ   อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง 

MP  คือ   ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท 

D  คือ   เงินปนผลตอหุนท่ีจายจริงแกผูถือหุน 

R  คือ   เงินปนผลตอหุนท่ีคํานวณไดหากจายในอัตรารอยละ 90 ของกําไรสุทธิตามงบ

การเงินเฉพาะกิจการของบริษัท (ท่ีไดมีการตรวจสอบแลวลาสุด) หลังจากหักเงิน

สํารองตามกฎหมาย หารดวยจํานวนหุนท้ังหมดท่ีมีสิทธิไดรับเงินปนผล 

6.6 ในกรณีท่ีมีเหตุการณอันทําใหผลตอบแทนใด ๆ ท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ เสียสิทธิและประโยชนอันพึงได  ซึ่งเปนเหตุการณ

ท่ีไมไดกําหนดอยูในขอ 6.1 ถึงขอ 6.5 ดังกลาวขางตน ใหเปนดุลยพินิจของบริษัทวาจะมีการพิจารณาดังตอไปน้ีหรือไม ซึ่ง

จะเปนการพิจารณาเพ่ือกําหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิ และ/หรือ อัตราการใชสิทธิ (หรือปรับจํานวนหนวย

ใบสําคัญแสดงสิทธิ แทนอัตราการใชสิทธิ) ใหมอยางเปนธรรม โดยไมทําใหสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดอยไปกวาเดิม 

โดยใหถือวาผลการพิจารณาน้ันเปนท่ีสุด และบริษัทจะแจงเปนหนังสือใหสํานักงาน ก.ล.ต. และนายทะเบียนใบสําคัญแสดง

สิทธิทราบถึงรายละเอียดดังกลาว รวมท้ังจัดสงขอกําหนดสิทธิฉบับแกไขไปยังหนวยงานตาง ๆ ดังกลาว ภายในระยะเวลา 

15 วันนับตั้งแตวันท่ีมีเหตุใหตองดําเนินการเปลี่ยนแปลงการใชสิทธิดังกลาว 

6.7 การคํานวณการเปลี่ยนราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามขอ 6.1 ถึงขอ 6.6 เปนอิสระตอกัน และจะคํานวณการ

เปลี่ยนแปลงตามลําดับเหตุการณกอนหลัง ในกรณีท่ีมีเหตุการณตาง ๆ จะเกิดข้ึนพรอมกันใหคํานวณการเปลี่ยนแปลง

เรียงลําดับดังน้ี คือ ขอ 6.1 ขอ 6.5 ขอ 6.4 ขอ 6.2 ขอ 6.3 และขอ 6.6 โดยในแตละลําดับครั้งท่ีมีการคํานวณการ

เปลี่ยนแปลงใหคงสภาพของราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิเปนทศนิยม 5 ตําแหนง (ไมตองปดเลขทศนิยมตําแหนงท่ี 

5 และทศนิยมตั้งแตตําแหนงท่ี 6 ใหตัดท้ิงท้ังหมด) 

6.8 การคํานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิ และอัตราการใชสิทธิตามขอ 6.1 ถึงขอ 6.6 จะไมมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทําให

ราคาการใชสิทธิใหมสูงข้ึน และ/หรือ อัตราการใชสิทธิลดลง เวนแตกรณีการรวมหุน สําหรับการคํานวณจํานวนเงินจากการ

ใชสิทธิ จะคํานวณจากราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 5 ตําแหนง) คูณกับจํานวนหุนสามัญ (จํานวนหุน

สามัญคํานวณไดจาก อัตราการใชสิทธิใหม คูณกับจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีแสดงความจํานงการใชสิทธิ เมื่อคาํนวณได

จํานวนหุนออกมาเปนเศษหุนใหตัดเศษของหุนน้ันท้ิง)  

ท้ังน้ี ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิจนเปนผลทําใหราคาการใชสิทธิใหมท่ีคํานวณตามสูตรมีราคาต่ํากวามูล

คาท่ีตราไวของหุนสามัญ (Par Value) ของบริษัทน้ัน ใหใชมูลคาท่ีตราไวของหุนสามัญของบรษัิทเปนราคาใชสิทธิใหม เวน

แตกรณีท่ีกฎหมายกําหนดเปนอยางอ่ืน สําหรับอัตราการใชสิทธิใหมใหใชอัตราการใชสิทธิท่ีคํานวณไดตามขอ 6.1 ถึงขอ 
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โดยท่ี  1Pr ice  คือ ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง 

0Pr ice  คือ   ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง 

1Ratio  คือ   อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง 

0Ratio  คือ   อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง 

MP  คือ   ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท 

D  คือ   เงินปนผลตอหุนท่ีจายจริงแกผูถือหุน 

R  คือ   เงินปนผลตอหุนท่ีคํานวณไดหากจายในอัตรารอยละ 90 ของกําไรสุทธิตามงบ

การเงินเฉพาะกิจการของบริษัท (ท่ีไดมีการตรวจสอบแลวลาสุด) หลังจากหักเงิน

สํารองตามกฎหมาย หารดวยจํานวนหุนท้ังหมดท่ีมีสิทธิไดรับเงินปนผล 

6.6 ในกรณีท่ีมีเหตุการณอันทําใหผลตอบแทนใด ๆ ท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ เสียสิทธิและประโยชนอันพึงได  ซึ่งเปนเหตุการณ

ท่ีไมไดกําหนดอยูในขอ 6.1 ถึงขอ 6.5 ดังกลาวขางตน ใหเปนดุลยพินิจของบริษัทวาจะมีการพิจารณาดังตอไปน้ีหรือไม ซึ่ง

จะเปนการพิจารณาเพ่ือกําหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิ และ/หรือ อัตราการใชสิทธิ (หรือปรับจํานวนหนวย

ใบสําคัญแสดงสิทธิ แทนอัตราการใชสิทธิ) ใหมอยางเปนธรรม โดยไมทําใหสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดอยไปกวาเดิม 

โดยใหถือวาผลการพิจารณาน้ันเปนท่ีสุด และบริษัทจะแจงเปนหนังสือใหสํานักงาน ก.ล.ต. และนายทะเบียนใบสําคัญแสดง

สิทธิทราบถึงรายละเอียดดังกลาว รวมท้ังจัดสงขอกําหนดสิทธิฉบับแกไขไปยังหนวยงานตาง ๆ ดังกลาว ภายในระยะเวลา 

15 วันนับตั้งแตวันท่ีมีเหตุใหตองดําเนินการเปลี่ยนแปลงการใชสิทธิดังกลาว 

6.7 การคํานวณการเปลี่ยนราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามขอ 6.1 ถึงขอ 6.6 เปนอิสระตอกัน และจะคํานวณการ

เปลี่ยนแปลงตามลําดับเหตุการณกอนหลัง ในกรณีท่ีมีเหตุการณตาง ๆ จะเกิดข้ึนพรอมกันใหคํานวณการเปลี่ยนแปลง

เรียงลําดับดังน้ี คือ ขอ 6.1 ขอ 6.5 ขอ 6.4 ขอ 6.2 ขอ 6.3 และขอ 6.6 โดยในแตละลําดับครั้งท่ีมีการคํานวณการ

เปลี่ยนแปลงใหคงสภาพของราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิเปนทศนิยม 5 ตําแหนง (ไมตองปดเลขทศนิยมตําแหนงท่ี 

5 และทศนิยมตั้งแตตําแหนงท่ี 6 ใหตัดท้ิงท้ังหมด) 

6.8 การคํานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิ และอัตราการใชสิทธิตามขอ 6.1 ถึงขอ 6.6 จะไมมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทําให

ราคาการใชสิทธิใหมสูงข้ึน และ/หรือ อัตราการใชสิทธิลดลง เวนแตกรณีการรวมหุน สําหรับการคํานวณจํานวนเงินจากการ

ใชสิทธิ จะคํานวณจากราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 5 ตําแหนง) คูณกับจํานวนหุนสามัญ (จํานวนหุน

สามัญคํานวณไดจาก อัตราการใชสิทธิใหม คูณกับจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีแสดงความจํานงการใชสิทธิ เมื่อคาํนวณได

จํานวนหุนออกมาเปนเศษหุนใหตัดเศษของหุนน้ันท้ิง)  

ท้ังน้ี ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิจนเปนผลทําใหราคาการใชสิทธิใหมท่ีคํานวณตามสูตรมีราคาต่ํากวามูล

คาท่ีตราไวของหุนสามัญ (Par Value) ของบริษัทน้ัน ใหใชมูลคาท่ีตราไวของหุนสามัญของบรษัิทเปนราคาใชสิทธิใหม เวน

แตกรณีท่ีกฎหมายกําหนดเปนอยางอ่ืน สําหรับอัตราการใชสิทธิใหมใหใชอัตราการใชสิทธิท่ีคํานวณไดตามขอ 6.1 ถึงขอ 
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โดยท่ี  1Pr ice  คือ ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง 

0Pr ice  คือ   ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง 

1Ratio  คือ   อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง 

0Ratio  คือ   อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง 

MP  คือ   ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท 

D  คือ   เงินปนผลตอหุนท่ีจายจริงแกผูถือหุน 
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 Nonetheless, in case that the new adjusted exercise price, which is calculated as formula, is lower than the par 
value of the ordinary share, the new adjusted exercise price will be equal to par value of the ordinary share, 
except in accordance with the applicable mandatory law. For the exercise ratio, use the new adjusted exercise 
ratio being calculated under clause (6.1) to (6.6) as before.

6.9 The Company may adjust the exercise price and offering the newly issue warrant instead of adjusting the  
exercise ratio.

6.10 The adjustment in exercise price and/or exercise ratio according to (6.1) to (6.6) and/or the newly issued  
warrant instead of adjustment of the exercise ratio according to (6.9),  the Company will promptly inform the 
detail of adjustment via the information dissemination system prior to the effective date of adjustment of 
rights and notify in writing to The Securities and Exchange Commission (SEC) within 15 days as the date of the 
effective of the adjustment right and sending the Terms and Conditions to the Warrant Holders within 15 days 
as the request in written from the Warrant Holders and keep the copy of Terms and Conditions at the head  
office of the Company and/or the head office of the representation receiving exercise intention (if any) in order 

 to be able to inspect the copy of revised Terms and Conditions at the date and working time of place mentioned.

7. Indemnification for losses, in case that the Company cannot allocate the ordinary shares to accommodate 
the exercises of right

 The Company shall indemnify for any losses for the Warrant Holders as per described in the following details;

7.1 The Company shall indemnify only for those Warrant Holders who have notified their intentions to exercise their 
rights on each of the exercise dates and the Company cannot allocate the ordinary shares to accommodate 
the exercises completely which the indemnify for the Warrant Holders can be calculated according to Clause 
7.3 with exception of the restrictions, regarding the transfer of ordinary shares from the exercised Warrants of 
foreigner as indicated in Clause 12, in this case, the Company do not have to indemnify for the Warrant Holders.

7.2 As for the indemnification indicated in Clause 7.1, the Company shall pay in the form of cheque, draft or bank’s 
exchange bill or payment order from bank which is crossed check account payee only and will be delivered via 
registered postal mail within 10 Business Days from the notify of intention to exercise of the Warrant Holders. 
In the case that the Company could not pay indemnification to the Warrant Holders within the indicated time, 
the Warrant Holders will receive the interest of 7.5% per annum calculated from the overdue of 10 Business 
Days (excluding the date that the Warrant Holders receive the indemnification)

 Nonetheless, in any circumstance if cheque, draft or bank’s exchange bill or payment order from bank which is 
crossed check account payee only which postal register mail according to the notification of intention of right 

 is correct, assume that the Warrant Holder have already received the indemnification and do not have the right 
to demand any additional interest and/or any indemnification.
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7.3 Calculation for indemnification that the Company will compensate to the Warrant Holders, according to clause 
7.1, is based on the following formula:

Indemnification for each unit of Warrant = B x [MP – EP]
  

Where; B is number of ordinary shares that cannot be allocated and/or increased according to the  
 increased exercise ratio of one unit of Warrant

 MP is the weighted average price of the Company’s ordinary shares on each of the exercise dates  
 that the Warrant Holders or the holders of Substitution of Warrant Certificates notify their  
 intention to exercise their rights (The weighted average price of the Company’s ordinary shares  
 can be calculated from the total trading value of the Company divided by the total trading  
 volume of the Company’s ordinary shares in the Stock Exchange).

 EP  is Exercise price of the Warrant or the adjusted exercise price, in case there is a change (if any)

 The Indemnification to the Warrant Holders will be compensated in case that the Company do not allocate the 
share to accommodate the rights which must not be lower than the market price of the ordinary share of the 
Company that is the same type of newly issue share to accommodate warrant as the exercise date and price to 
using right according to warrant to purchase share.

7.4 The Indemnification of this Clause will be final.

8. Right and Status of Underlying Shares

 The newly issue of ordinary shares from warrant shall be the same as of right and status of the earlier issued 
Company’s ordinary shares, including rights to receive dividend and other benefits that the Company gives to 
its shareholders. And shall be in effect after the Ministry of Commerce has approved the registration of the  
increase in paid up capital and the Registrar of the Company registers the Warrant holders’ names in the shares 
Registration Book. If the Company announces the indication date of right to receive dividend or other benefits 
to shareholders before the Ministry of Commerce register the paid-up capital and the Registrar of the Company 
has noted down the Warrant Holders to be shareholders in Registration Book of the Company, the Warrant 
Holders who exercise their rights will not obtain the right to receive dividend or other benefits in that occasion.

9. Restriction of transferring shares

 According to Article 13 of the Company’s Articles of Association, the Company’s shares are freely transferable 
except in the case that such transfer causes the non-Thai shareholding ratio to exceed 49 percent of all issued 
shares of the Company. The Company reserves the right to refuse the registration of the share transfer if such 
share transfer will cause the Company non-Thai shareholding ratio to exceed the abovementioned limit.
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10. The Status of the Warrant Holders during the submitting their intention

 The status of Warrants during the date that the Warrant Holders have submitted their intentions to exercise 
their rights, and the date before the Ministry of Commerce approves the additional paid-up capital for  
exercising of warrant, shall be the same as that of the Warrants which have not submitted the intentions to 
exercise. Such status will be ended on the day that the Ministry of Commerce has approved the additional  
paid-up capital as the result of the exercises of right according to the Warrants.

 In the case that, the Company adjusts the exercise price and/or exercise ratio while the Company has not yet  
registered the newly issued ordinary shares with the Ministry of Commerce, the Warrant Holders who have  
already exercised their rights will obtain the additional adjustments of rights. In this regard, the Company shall 
promptly issue additional amount of ordinary shares to the Warrant Holders as soon as possible according to 
the amount of the Warrant Holders received from exercise price and/or exercise ratio (case by case) which the 
adjustment is effective. But in any case, the Warrant Holders might receive additional ordinary shares later than 
the pre-adjusted shares but should not exceed 30 – 45 days from the date of the rights adjustment.

11. Secondary Market for Warrants

 The Company shall list these Warrants in the Market for Alternative Investment. (mai)

12. Restrictions on Transfer of Warrants and the Exercise of Warrants

 The Company do not have restriction to transfer Warrant; Nonetheless, the Company has restrictions derived 
from its Articles of Association regarding foreign shareholding limitation, the details are as follows;

(a) The Company will not issue ordinary shares to foreigner, even though they have completely exercised 
their rights according to the exercise procedure following clause 5.4, if the exercise of their Warrants 
resulting in the proportion holding limit of foreign shareholders to become greater than 49%, as  
determined by the regulations, (or any proportion holding limit that may be changed due to the  
changes of regulations in the future).

(b) In the case that mention in a) resulting in foreigner’s Warrant Holders who have already proceeded to  
notify the intention as clause 5.4 and in procedure “first-come-first-served” could not use right as the  
notification exercise intention to purchase the newly issued ordinary share in all or some part. 
The Company and/or the representation receiving exercise intention (if any) reserve the rightto 
return the residual money which could not exercise right to Warrant Holders who is foreigner with 
cheque, drafts, bills of exchange or payment order of the bank, which is crossed account payee only by 
the registered postal mail within 10 Business Days from the exercise date  (in each exercise). Returning 
will be on terms and procedure as Association of Thai Securities Companies set that receive approval 
from the SEC with no interest.
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(c) Warrant Holders, who are foreigner, will not be compensated in any form from the Company and the  
representation receiving exercise intention (if any), in case that the rights on the Warrants cannot be 
exercised due to proportion holding limit of foreigner as state in clause a).

13. Adjustment conditions of Warrant

13.1 The Terms and Conditions adjust of Warrant’s right explicitly of benefits of Warrant Holding or procedure  
according to the regulation of the Securities and Exchange Commission or related regulations which is general 
regulations or announcement or  related regulations of the Securities and Exchange Commission or in case of 

 adjustment as clause 6 or reduction of Warrant Holder’s benefit or amend of the explicit mistake by approval 
of board of directors without needing the resolution of Warrant Holders’ meeting.

13.2 Right adjustment conditions of Warrant about benefits excluding clause 13.1 must be approved from the  
Company and the Warrant Holders’ meeting as procedure specify in clause 14.

13.3 Right adjustment conditions of Warrant in any case must not conflict with Notification on TorJor 34/2551 (Include 
additional amendment) and follow regulation of Securities and Exchange including other related regulation  
except waving.

13.4 The Company and/or Warrant Holders cannot offer Terms and Conditions about extending duration of Warrant 
excluding amendable exercise ratio and exercise price according to clause 6.

13.5 The Company will promptly inform to Warrant Holders about the amendment of Terms and Conditions according 
to clause 13.1 to 13.2 though  the information dissemination system of SET immediately and inform in writing 
to the Securities and Exchange Commission (SEC) and Warrant Registrar about detail of amendment as Terms 
and Conditions according to clause 13.1 or 13.2  and submit the amended Terms and Conditions within 15 
days since the effective date of the amendment to the related entities. The Company will send the amended 
Terms and Conditions to the Warrant Holders within 15 days after the Company has received written request 
forms from the Warrant Holders. Warrant Holders shall be responsible to expenses determined by Company /  
Registrar / TSD specifies. The Company will keep copy of the amendment of Terms and Conditions at its head 
office and the head office of the representation receiving exercise intention (if any) for the Warrant Holder to 
examine the copy in working date and time.

14. Warrant Holders Meeting

 The calling and/or the Warrant Holders’ meeting will be as follow;

14.1 The Company has the right to call a Warrant Holders’ meeting at any time as deemed appropriated. However, 
the Company must provide Warrant Holders’ meeting to pass resolution in one of the operations within 30 days 
that one of the following circumstances occur;
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(a) When there might be any impact to the benefits of the Warrant Holders significantly, or to the ability 
of the Company to proceed according to the Terms and Conditions of right or.

(b) When the Company or the Warrant Holders who together hold at least 25% of the total number of 
units of the offering Warrants that unexercised intend to amend the Terms and Conditions of clause 
13. However, the Company and/or the Warrant Holders have no right to amend the duration of  
Warrant, exercise ratio and exercise price.

 In the case that the Company does not call a Warrant Holders’ meeting within mentioned time, the Warrant 
Holders who aggregate hold at least 25% of the total number of units of the offering Warrants that are  
unexercised at that time, will have the right to call the Warrant holders’ meeting by themselves.

 The Company will close Registration Book of Warrant Holders who participate in meeting and voting within 21 
days before the Warrant Holders’ meeting. 

 In the case that the Company could not hold the meeting within the duration of warrant, considered the  
meeting has ended and the meeting do not hold these times.

14.2 Invitation letter

 In order to call for a Warrant Holders’ meeting, whether it is the meeting by the Company or as per the request 
of the Warrant Holders, the Company will issue meeting invitation letter (that will notify; the location, date, 
time, and the agenda that will be considered in the meeting) and send via registered postal mail to each of the 
holders of Warrants and notify the Warrant Registrar at least 7 days prior to the Warrant Holders’ meeting date.

14.3 Proxy

 The Warrant Holders may send their proxy to attend the meeting and/or vote in agenda of warrant each time. 
However, those proxy holders must submit the proxy form (according to the forms of the Company and/or  
Warrant Registrar that send to Warrant Holders with Invitation letter) to the Chairman or to the individual who 
is appointed by the Chairman of the meeting before the meeting starts.

14.4 Quorum

 At a meeting of the Warrant Holders, Warrant Holders and Proxies from the Warrant Holders (if any) of not less 
than 25 (Twenty-Five) persons holding in aggregate not less than a one-third (1/3) of the total number of units 
of the warrants offered for sale or allocated only that have not been exercised so that the attendance of the 
meeting will thus constitute a quorum



30 Terms and Conditions Governing the Rights and Obligations of the Issuer and Holders 1/2021

 In the event of any Warrant Holders’ meeting have passed for 1 (One) hour, and the number of Warrant Holders 
attending the meeting does not reach the quorum number as indicated, it will consider that the meeting is 
cancelled. However, if the Warrant Holders’ meeting is called by the Company, the new meeting date will be 
rearranged with not less than 7 days but not more than 14 days from the postponed meeting date according to 
clause 14.2 which this meeting will not force to meet the quorum.

14.5 Chairman of the meeting

 The Company’s Chairman or Vice Chairman or Audited Committee or any Board or the person that Warrant 
Holders chose to represent (if the participant in order respectively do not attend) will act as the Chairman of 
the Warrant Holders’ meeting.

14.6 The resolution of the meeting

 The resolution of the Warrant Holders’ meeting must be consisted of number of votes not lower than half 
of the units of the Warrant Holders or proxy holders, participate the meeting and have the right to vote. Any  
resolution that has passed the motion in the meeting will consider binding to all of the Warrant Holders,  
whether they have attended the meeting or not.

 In the voting, the Warrant Holders shall have the number of votes according to the number of units of Warrants 
that they are holding. One unit of Warrant is accounted for one voting right. However, if the voting both agree 
and disagree are equal, the Chairman of the meeting will have one more right to vote.

 The Company will notify the resolutions of the Warrant Holders’ meeting to Stock Exchange within the meeting 
day or delay not more than the morning trading session on the next Business Day including informing the  
Securities and Exchange Commissions and the Warrant Registrar within 15 days after the meeting date.

14.7 Minutes of the meeting

 The Company has to prepare minutes of the meeting within 14 days as the date of Warrant Holders’ meeting 
signed by the Chairman of that meeting and keep the mentioned minutes at the Company’s head office. The 
Company will send the minutes to Warrant Holders within 15 days since the request in written form is received 
by the Company which the Warrant Holders must be responsible for the expenses as the Company deemed 
appropriated.

14.8 Expenses for the meeting

 The Company will be responsible for the expenses as appropriated occurring in the meeting.
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15. Enforce of the Terms and Conditions and Governing Law

 The Terms and Conditions will be enforced as the date offering until the end of the Last Exercise Date (the date 
that is maturity of the Warrant) which the Terms and Conditions will be enforce and interpret as Thai law.

 In case, there is any text in part 2 of the Terms and Conditions conflict with text in part 1, part 1 will be enforce, 
in case that any text conflict with any enforce regulations or any announcement, the text in regulations or  
announcement will be enforce instead only for the conflicting part.

The Warrant Issuer has endorsed to operate as detailed and the Terms and Conditions strictly with signature as evident 
as of November 3, 2021

Warrant Issuer

Business Alignment Public Company Limited
                                                                       

     
(Mr. Sompong Chunekitiyanone)

Authorized signatory

 
 
 

 

4) ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มกระแสเงินสดและเสริมสรางความแข็งแกร่งทาง

การเงินในกลุ่มบริษัท ทำใหบริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินงานในอนาคต อันจะส่งผลดีต่อฐานะทาง

การเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งจะช่วยสรางมูลค่าเพิ่มใหกับหลักทรัพย์ของบริษัท 

 
11. คำรับรองของคณะกรรมการ 

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ใน

เรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหนาที่ดังกล่าวก่อใหเกิดความเสียหายแก่บริษัท ผูถือหุนสามารถ

เรียกรองค่าเสียหายจากกรรมการที่ก่อใหเกิดความเสียหายดังกล่าวแทนบริษัทไดตามมาตรา 85 และมาตราที่

เกี่ยวของภายใตพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แกไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติ

หนาที่นั้นเปนเหตุใหกรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของไดประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผูถือหุนสามารถใชสิท ธิฟ้อง

เรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทไดตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แกไขเพิ่มเติม) 

 
บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกตองและครบถวนทุกประการ 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนับถือ  

 
 

 

(นายสมพงษ์ ช่ืนกติิญานนท์) 

ประธานเจาหนาที่บริหาร 

บริษัท บิสซิเนสอะไลเมนท์ จำกัด (มหาชน) 

 

 





Business Alignment Public Company Limited
92/45 Sathorn Thani 2 Building, 16th Floor, North Sathorn Rd., Silom, Bangrak, Bangkok 10500

Tel. +66 2636 6828-9 Fax +66 2236 3167 Email : ir@bizalignment.com

Friday, April 9, 2021 at 2:00 p.m.

at Crowne 1-3, Crowne Plaza Bangkok Hotel 21 Fl.,

952 Rama IV Road., Suriyawong, Bangrak Bangkok

Due to the situation of the outbreak of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

The company therefore requests cooperation from all shareholders consider the method of proxy 

to independent directors and grant the proxy the right to consider and vote in advance.                                           

 Return the original proxy to the company instead of attending the meeting in person.

If you would like to attend the meeting by yourself or proxy to attend the meeting, for quick and easy registration, 

please strictly follow the procedures.

In this regard, the company has set a limit on the number of seats for shareholders who attend the 

meeting in person. According to measurement of the social distancing.  

Therefore, apologize for any inconvenience occur this opportunity.

The Documents of the Annual General Meeting of Shareholders 2021 

Business Alignment Public Company Limited


