
ข้อก�ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผู้ออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ

และผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ

บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จ�ำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 1 

ส�ำหรับผู้ถือหุ้นเดิม (BIZ-W1)

วันที่ออก BIZ-W1 3 พฤศจิกำยน 2564

บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จ�ำกัด (มหำชน)
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ข้อก�ำหนดว่ำด้วยสทิธิและหน้ำทีข่องผูอ้อกใบส�ำคัญแสดงสทิธิและผูถื้อใบส�ำคัญแสดงสทิธิ

ทีจ่ะซื้อหุน้สำมัญเพิ่มทนุของบรษัิท บสิซเินสอะไลเม้นท์ จ�ำกัด (มหำชน) ครัง้ที ่1

	 ใบส�ำคัญแสดงสทิธท่ีิจะซื้อหุน้สำมญัเพ่ิมทนุของบรษัิท	บิสซิเนสอะไลเม้นท์	จ�ำกัด	(มหำชน)	ครัง้ท่ี	1	(“ใบส�ำคัญแสดงสทิธิ”)	
ออกโดยบริษัท	บิสซิเนสอะไลเม้นท์	จ�ำกัด	(มหำชน)	(“ผูอ้อกใบส�ำคัญแสดงสทิธิ”	หรือ	“บรษัิท”)	ตำมมติท่ีประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น
ครั้งท่ี	1/2564		เมื่อวันท่ี	18	ตุลำคม	2564

	 ผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิจะได้รับสิทธิตำมท่ีได้ก�ำหนดไว้ในข้อก�ำหนดสิทธิ		โดยผู้ออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	และผู้ถือใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิจะต้องผูกพันตำมข้อก�ำหนดสิทธิทุกประกำร	และให้ถือว่ำผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิได้รับทรำบและเข้ำใจข้อก�ำหนดต่ำง	ๆ	
ในข้อก�ำหนดสิทธิเป็นอยำ่งดีแล้ว	รวมท้ังได้ให้ควำมเห็นชอบกับกำรแต่งต้ังนำยทะเบียนใบส�ำคัญแสดงสิทธิและข้อก�ำหนดต่ำง	ๆ	ใน
สัญญำแต่งต้ังนำยทะเบียนใบส�ำคัญแสดงสิทธิด้วย

	 ท้ังนี้	ผูอ้อกใบส�ำคัญแสดงสทิธจิะจัดใหม้กีำรเก็บรกัษำขอ้ก�ำหนดสทิธแิละสญัญำแต่งต้ังนำยทะเบยีนใบส�ำคัญแสดงสทิธไิว้ 
ณ	ส�ำนักงำนใหญ่ของผู้ออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิและส�ำนักงำนใหญ่ของนำยทะเบียนใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	เพื่อให้ผู้ถือใบส�ำคัญแสดง
สิทธิขอตรวจสอบข้อก�ำหนดสิทธิและสัญญำต่ำง	ๆ	ดังกล่ำวได้ในวันและเวลำท�ำกำรของบุคคลดังกล่ำว	(แล้วแต่กรณี)
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ชื่อใบส�ำคัญแสดงสิทธิ : ใบส�ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท	บิสซิเนสอะไลเม้นท์	จ�ำกัด	(มหำชน) 
ครั้งท่ี	1	(BIZ-W1)

ชนิดของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ : ระบุชื่อผู้ถือและสำมำรถโอนเปล่ียนมือได้

วิธีกำรจัดสรร : จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น	 (Right	Offering)	 ในอัตรำส่วนกำร	
จัดสรรท่ี	10	หุ้นสำมัญเดิม	(มูลค่ำหุ้นท่ีตรำไว้	(par	value)	หุ้นละ	0.50	บำท)	ต่อ	1	หนว่ย 
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	โดยบริษัทก�ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นสำมัญของบริษัทท่ีมีสิทธิรับใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสำมัญ	ในวันท่ี	28	ตุลำคม	2564	(Record	date)		ในกำรค�ำนวณสิทธิ
ของผู้ถือหุ้นแต่ละรำยท่ีจะได้รับกำรจัดสรรใบส�ำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำว	หำกมีเศษของใบ
ส�ำคัญแสดงสทิธิท่ีไมเ่ต็มจ�ำนวน	1	หนว่ยจำกกำรค�ำนวณ	ใหป้ดัเศษใบส�ำคัญแสดงสทิธสิว่น
ท่ีเหลือท้ิงท้ังจ�ำนวน		ท้ังนี้		ภำยหลัง		จำกกำรค�ำนวณสทิธิของผูถื้อหุน้ท่ีจะได้รบักำรจัดสรร
ใบส�ำคัญแสดงสทิธ	ิ		ในกรณท่ีีมีเศษใบส�ำคัญแสดงสทิธท่ีิเหลือจำกกำรจัดสรรท้ังหมด	บรษัิท
จะด�ำเนินกำรยกเลิกใบส�ำคัญแสดงสิทธิสว่นท่ีเหลือท้ังหมด	(ถ้ำมี)
 

จ�ำนวนใบส�ำคัญแสดงสิทธิท่ี
ออก

: ไมเ่กิน	40,000,000	หนว่ย

รำคำเสนอขำยต่อหนว่ย : หนว่ยละ	0.00	บำท	(จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไมคิ่ดมูลค่ำ)

อัตรำกำรใช้สิทธิ : ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	1	หนว่ย	มีสิทธิซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทได้	1	หุ้น	เว้นแต่กรณีม ี
กำรปรบัอัตรำกำรใชส้ทิธติำมเง่ือนไขกำรปรับสทิธติำมท่ีระบุไว้ในข้อ	6	ของขอ้ก�ำหนดสทิธิ	
สว่นท่ี	2	 ท้ังนี้	ภำยหลังกำรค�ำนวณอัตรำกำรใช้สิทธิดังกล่ำว	หำกมีเศษของหุ้นสำมัญภำย
หลังกำรค�ำนวณกำรอัตรำใช้สิทธิแล้ว	ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นท้ิง

รำคำกำรใช้สิทธิ : 7.00	บำทต่อหุ้น	 	 เว้นแต่กรณีมีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิตำมท่ี
ระบุไว้ใน	ข้อ	6	ของข้อก�ำหนดสิทธิสว่นท่ี	2

วันท่ีออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ : วันท่ี	3	พฤศจิกำยน	2564

วันครบก�ำหนดอำยุใบส�ำคัญ 
แสดงสิทธิ1

: วันท่ี	2	พฤศจิกำยน	2565

อำยุของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ : 1	ปี	นับแต่วันท่ีออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ

1         วันครบก�ำหนดอำยุใบส�ำคัญแสดงสิทธิจะต้องสอดคล้องกับอำยุของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	และต้องสอดคล้องกับ	“วันก�ำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย” 

สว่นที ่1 
สำระส�ำคัญของใบส�ำคัญแสดงสทิธิ

รำยละเอยีดเกีย่วกับใบส�ำคัญแสดงสทิธิ



3ข้อก�ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำท่ีของผู้ออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิ ครั้งท่ี 1/2564

จ�ำนวนหุ้นสำมัญท่ีจัดสรรไว้
เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิแปลง
สภำพ

: ไม่เกิน	40,000,000	หุ้น	 มูลค่ำหุ้นท่ีตรำไว้หุ้น	ละ	0.50	บำท	ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนหุ้นรองรับ	
ต่อจ�ำนวนหุ้นท่ีจ�ำหนำ่ยได้แล้วท้ังหมดของบริษัท	ณ	 วันท่ี	10	 กันยำยน	2564	 เท่ำกับร้อย
ละ	10.00

*วิธีกำรค�ำนวณสัดสว่นหุ้นรองรับ:

จ�ำนวนหุ้นรองรับส�ำหรับกำรใช้สิทธิตำมใบส�ำคัญแสดงสิทธิท่ี	BIZ-W1
X	100

จ�ำนวนหุ้นท่ีจ�ำหนำ่ยได้แล้วท้ังหมดของบริษัท

= 40,000,000
X	100

400,000,000

= 10.00%

ระยะเวลำกำรใช้สิทธิ : ผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิตำมใบส�ำคัญแสดงสิทธิในกำรซื้อหุ้นรองรับ
ของบริษัทได้	2	ครั้ง	 คือ	 วันท่ี	 2	พฤษภำคม	2565	และวันท่ี	2	พฤศจิกำยน	2565	 (“วัน
ก�ำหนดกำรใช้สทิธิ”)	โดยวันก�ำหนดกำรใช้สิทธิครั้งแรกคือวันท่ี	2	พฤษภำคม	2565	และ
วันก�ำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำยคือวันท่ีใบส�ำคัญแสดงสิทธิมีอำยุครบ	1	ปี	 นับจำกวันท่ี 
ออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	ซึ่งตรงกับวันท่ี	2	พฤศจิกำยน	2565	 ท้ังนี้	 หำกวันก�ำหนดกำรใช้
สทิธแิละวันก�ำหนดกำรใชส้ทิธิครั้งสดุท้ำยไมต่รงกับวันท�ำกำร	ใหเ้ล่ือนวันก�ำหนดกำรใชส้ทิธิ
และวันก�ำหนดกำรใช้สทิธิครั้งสดุท้ำยขึ้นมำเปน็วันท�ำกำรสดุท้ำยก่อนหนำ้วันก�ำหนดกำรใช้
สิทธิเดิม

ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ�ำนง
ในกำรใช้สิทธิ

: ผูถื้อใบส�ำคัญแสดงสทิธิซึง่ประสงค์ท่ีจะใชส้ทิธิในกำรซื้อหุน้สำมัญเพิม่ทนุของบรษัิทจะต้อง
แจ้งควำมจ�ำนงในกำรใชส้ทิธิซื้อหุ้นสำมญัเพิม่ทนุตำมใบส�ำคัญแสดงสทิธิ		(“ควำมจ�ำนงใน
กำรใช้สทิธิ”)		ในระหว่ำงเวลำ	09.00	น.	ถึง	15.30	น.		ภำยในระยะเวลำ	5	วันท�ำกำรก่อน
วันก�ำหนดกำรใชส้ทิธใินแต่ละครั้ง	ยกเว้นกำรแสดงควำมจ�ำนงในกำรใชส้ทิธคิรั้งสดุท้ำย	ให้
แสดงควำมจ�ำนงในกำรใช้สิทธิระหว่ำงเวลำ	09:00	น.	ถึง	15:30	น.	ภำยในระยะเวลำ	15	วัน
ก่อนวันก�ำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย

กำรไมส่ำมำรถยกเลิกกำรแจ้ง
ควำมจ�ำนงในกำรใช้สิทธิ

: เมื่อผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งควำมจ�ำนงในกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนตำมใบ
ส�ำคัญแสดงสิทธิอย่ำงสมบูรณ์แล้ว	จะไม่สำมำรถยกเลิกกำรแจ้งควำมจ�ำนงได้	 เว้นแต่เป็น
ไปตำมข้อ	5.4.8	ของข้อก�ำหนดสิทธิสว่นท่ี	2

ตลำดรองของใบส�ำคัญแสดง
สิทธิ

: บริษัทจะน�ำใบส�ำคัญแสดงสิทธิเข้ำจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลัก
ทรัพย์เอ็ม	เอ	ไอ

ตลำดรองของหุ้นสำมัญ
เพิ่มทุนท่ีเกิดจำกกำรใช้สิทธิ
ตำมใบส�ำคัญแสดงสิทธิ

: บริษัทจะน�ำหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนท่ีเกิดจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส�ำคัญแสดงสิทธิเข้ำจดทะเบียน
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์เอ็ม	เอ	ไอ
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เหตุในกำรต้องออกหุ้นใหมเ่พื่อ
รองรับกำรเปล่ียนแปลงกำรใช้
สิทธิ

: บริษัทจะด�ำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ	และ/หรือ	 อัตรำกำรใช้สิทธิตำมเง่ือนไขกำรปรับ
สิทธิตำมท่ีระบุไว้ในข้อ	6	ของข้อก�ำหนดสิทธิส่วนท่ี	2	 เมื่อมีเหตุกำรณ์ตำมท่ีก�ำหนดไว้ใน
ข้อก�ำหนดสิทธิ		ซึ่งเป็นเหตุกำรณ์ท่ีมีลักษณะตำมท่ีก�ำหนดไว้ในข้อ	11	(4)(ข)		ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุนท่ี	ทจ.	34/2551		เร่ือง	กำรขออนุญำตและกำรอนญุำตใหเ้สนอ
ขำยใบส�ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นท่ีออกใหม่	และหุ้นท่ีออกใหม่เพื่อรองรับใบส�ำคัญแสดง
สิทธิ	ฉบับลงวันท่ี	15	ธันวำคม	2551	(รวมท้ังท่ีมีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)

วัตถุประสงค์ของกำรออกใบ
ส�ำคัญแสดงสิทธิ

: บริษัทจะน�ำเงินท่ีได้รับจำกกำรเพิ่มทุนมำใช้ในกำร	ขยำยกำรลงทุนในธุรกิจและใช้เป็นเงิน
ทุนหมุนเวียนในกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท

ประโยชน์ท่ีบริษัทจะพึงได้รับ
จำกกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่ม
ทุนในครั้งนี้

: เพิ่มสภำพคล่องทำงกำรเงิน	และเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัท	รวมท้ังช่วยเสริมให้บริษัทมี
ฐำนเงินทุนท่ีเพิ่มขึ้น	ส�ำหรับรองรับกำรขยำยธุรกิจในอนำคต	ซึ่งจะน�ำมำซึ่งรำยได้ท่ีเพิ่มขึ้น	
ซึ่งเป็นประโยชน์แก่บริษัท	และผู้ถือหุ้นของบริษัท

ประโยชน์ท่ีผู้ถือใบส�ำคัญแสดง
สิทธิซึ่งใช้สิทธิแปลงสภำพใบ
ส�ำคัญแสดงสิทธิจะพึงได้รับ
จำกกำรเพิ่มทุน

: (1) บริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลในแต่ละปี	ในอัตรำไมน่้อยกว่ำร้อยละ	40	ของก�ำไร
สุทธหิลังจำกหกัเงินส�ำรองต่ำง	ๆ 	ทกุประเภทตำมท่ีได้ก�ำหนดไว้ในขอ้บงัคับของบรษัิท
และกฎหมำย	หำกไมมี่เหตุจ�ำเปน็อ่ืนใดและกำรจ่ำยเงินปนัผลนั้นไมมี่ผลกระทบต่อกำร
ด�ำเนินงำนปกติของบริษัทอยำ่งมีนัยส�ำคัญ
อย่ำงไรก็ตำม	กำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวอำจมีกำรเปล่ียนแปลง	 โดยขึ้นอยู่กับผลกำร
ด�ำเนินงำน	ฐำนะทำงกำรเงินของบริษัท	สภำพคล่อง	แผนกำรลงทุน	 รวมถึงปัจจัยท่ี
เก่ียวข้องในกำรบริหำรงำน	ควำมจ�ำเป็น	และควำมเหมำะสมอ่ืน	ๆ	ในอนำคต	ซึ่งกำร
จ่ำยปันผลดังกล่ำว	อยูใ่นอ�ำนำจของคณะกรรมกำรบริษัทเปน็ผูพ้จิำรณำ	ท้ังน้ี	มติคณะ
กรรมกำรบริษัทเก่ียวกับกำรอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลจะต้องน�ำเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือ
หุ้นเพื่อพิจำรณำ	 เว้นแต่เป็นกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล	ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทมี
อ�ำนำจอนุมัติจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลได้	 โดยต้องแจ้งให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทรำบใน
กำรประชุมครั้งต่อไป

(2) ผูไ้ด้รบัจัดสรรใบส�ำคัญแสดงสทิธท่ีิจะซ้ือหุน้สำมญัเพิม่ทนุของบรษัิท	ครั้งท่ี	1	จะมีสทิธิ
รบัเงินปนัผลจำกกำรด�ำเนนิงำน	เริม่ต้ังแต่มีกำรใชส้ทิธิซื้อหุ้นสำมัญตำมใบส�ำคัญแสดง
สิทธิ	 และบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนช�ำระแล้ว	 ต่อกระทรวงพำณิชย์เป็นท่ีเรียบร้อย
แล้ว
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สว่นที ่2
ข้อก�ำหนดสทิธิท่ัวไป

1. ค�ำจ�ำกัดควำม

เว้นแต่จะก�ำหนดไว้เป็นอยำ่งอ่ืน	ค�ำและข้อควำมต่ำง	ๆ	ท่ีใช้อยูใ่นข้อก�ำหนดสิทธินี้	ให้มีควำมหมำยดังต่อไปนี้

“ข้อก�ำหนดสิทธิ”	 	 	 :		 หมำยถึง	ข้อก�ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำท่ีของผู้ออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือ 
	 	 	 	 	 ใบส�ำคัญแสดงสิทธิฉบับนี้	 ซ่ึงมีผลบังคับต้ังแต่วันท่ีออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	 รวม 
	 	 	 	 	 ท้ังท่ีมีกำรแก้ไข	เพิ่มเติม	(ถ้ำมี)

“ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ”	หรือ	“BIZ-W1”	 :	 หมำยถึง		 ใบส�ำคัญแสดงสทิธท่ีิจะซื้อหุ้นสำมญัเพิม่ทนุของบริษัท	 	บสิซเินสอะไลเม้นท์ 
	 	 	 	 	 จ�ำกัด	 (มหำชน)	ครั้งท่ี	 1	หรือ	 ใบแทนใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	ซึ่งมีรำยละเอียดตำมท่ี 
	 	 	 	 	 ระบุไว้ในข้อก�ำหนดสิทธิ

“ใบแทนใบส�ำคัญแสดงสิทธิ”	 	 	 :	 หมำยถึง	เอกสำรท่ีออกโดยบริษัท	ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด	เพื่อ 
	 	 	 	 	 ให้แทนใบส�ำคัญแสดงสิทธิ

“บริษัท”	หรือ	“ผู้ออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ”	 :	 หมำยถึง	บริษัท	บิสซิเนสอะไลเม้นท์	จ�ำกัด	(มหำชน)

“ประกำศ	ทจ.	34/2551”	 	 	 :	 หมำยถึง	ประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทนุท่ี	ทจ.	34/2551	เรื่องกำรขออนญุำต 
	 	 	 	 	 และกำรอนุญำตใหเ้สนอขำยใบส�ำคัญแสดงสิทธท่ีิจะซื้อหุน้ท่ีออกใหมแ่ละหุน้ท่ีออก
	 	 	 	 	 ใหมเ่พื่อรองรับใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	ฉบับลงวันท่ี	15	ธันวำคม	2551	(รวมท้ังท่ีมีกำร
	 	 	 	 	 แก้ไขเพิ่มเติม)

“วันท�ำกำร”	 	 	 :	 หมำยถึง	วันท่ีธนำคำรพำณิชย์เปิดท�ำกำรตำมปกติในกรุงเทพมหำนคร	ซึ่งไมใ่ชวั่น 
	 	 	 	 	 เสำร์	 วันอำทิตย์	 หรือวันอ่ืนใดท่ีธนำคำรแห่งประเทศไทยประกำศให้เป็นวันหยุด 
	 	 	 	 	 ของธนำคำรพำณิชย์

“ผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิ”	 	 	 :	 หมำยถึง	ผู้ทรงสิทธิในใบส�ำคัญแสดงสิทธิแต่ละหนว่ยตำมข้อ	3.3

“สมุดทะเบียนผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิ”	หรือ	 :	 หมำยถึง	สมุดทะเบียน	หรือแหล่งข้อมูลทำงทะเบียนซึ่งบันทึกรำยละเอียดเก่ียวกับ	
“สมุดทะเบียน”		 	 	 	 ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	และผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิท่ีเก็บรักษำโดยนำยทะเบียน

“สิทธิในใบส�ำคัญแสดงสิทธิ”	 	 	 :	 หมำยถึง		สทิธท้ัิงปวงในใบส�ำคัญแสดงสทิธ	ิ	ซึ่งรวมถึงแต่ไมจ่�ำกัดเฉพำะสทิธใินกำร 
	 	 	 	 	 ซ้ือหุ้น	 รองรับสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมผู้ 
	 	 	 	 	 ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิ		สิทธิในกำรได้รับค่ำเสียหำยในกรณีหุ้นรองรับไมเ่พียงพอ

“หุ้นรองรับ”	 	 	 :	 หมำยถึง		หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท	บิสซิเนสอะไลเม้นท์	จ�ำกัด	(มหำชน)	จ�ำนวน	 
	 	 	 	 	 40,000,000	หุน้			เพื่อรองรบักำรใช้สทิธติำมใบส�ำคัญแสดงสทิธ	ิ		รวมท้ังหุน้สำมญัเพิม่ 
	 	 	 	 	 ทุนท่ีจะออกเพิ่มเติมในกรณีมีกำรปรับสิทธิภำยใต้ข้อก�ำหนดสิทธิ
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“หุ้น”	 	 	 	 :	 หมำยถึง	หุ้นสำมัญออกใหมข่องบริษัท	บิสซิเนสอะไลเม้นท์	จ�ำกัด	(มหำชน)

“ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ�ำนง	 :	 หมำยถึง	 ระยะเวลำท่ีผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในกำรซื้อหุ้น 
	 	 สำมัญในกำรใช้สิทธิ”	 เพิ่มทุนของบริษัท	 สำมำรถแจ้งควำมจ�ำนงในกำรใช้สิทธ ิ
	 	 ตำมใบส�ำคัญแสดงสิทธิได้ตำมท่ีระบุไว้ในข้อ	5.3

“วันออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ”	 :	 หมำยถึง	วันท่ี	3	พฤศจิกำยน	2564

“วันก�ำหนดกำรใช้สิทธิ”	 :	 ให้มีควำมหมำยตำมท่ีระบุไว้ในข้อ	5.1

“ส�ำนักงำน	ก.ล.ต.”	 :	 หมำยถึง	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

“นำยทะเบียนใบส�ำคัญแสดงสิทธิ”	 :	 หมำยถึง	บริษัท	ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด	
	 	 เลขท่ี	93	ถนนรัชดำภิเษก	แขวงดินแดง	เขตดินแดง	กรุงเทพฯ	10400	
	 	 โทรศัพท์	:	02-009-9000	โทรสำร	:	02-009-9991
	 	 เว็บไซต์	(URL)	:	www.set.or.th/tsd	
	 	 และ/หรือ	นิติบุคคลใด	ๆ 	ท่ีได้รับกำรแต่งต้ังให้เป็นนำยทะเบียนใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 
	 	 รวมถึงนำยทะเบียนรำยใหม่ท่ีรับโอนสิทธิและหน้ำท่ีของนำยทะเบียนเก่ียวกับกำร 
	 	 กับกำรเป็นนำยทะเบียนใบส�ำคัญแสดงสิทธินี้

“ตลำดหลักทรัพย์”	 :	 หมำยถึง	ตลำดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ
 
“ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์”	 :	 หมำยถึง	บริษัท	ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด

“ระบบเผยแพรข่้อมูลของตลำดหลักทรัพย์ฯ”	:	 หมำยถึง	 ระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีพัฒนำขึ้นโดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
	 	 เพื่อให้บริษัทจดทะเบียน	 และบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์	 ใช้ส�ำหรับกำรจัดท�ำและ 
	 	 เผยแพรข่้อมูลของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น	และ/หรือ	ผู้ลงทุนท่ัวไปทรำบ

2.   รำยกำรท่ัวไป

	 ใบส�ำคัญแสดงสิทธินี้เป็นใบส�ำคัญแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขำยตำมประกำศ	ทจ.	34/2551	

3.   ใบส�ำคัญแสดงสทิธิ สมุดทะเบยีนผูถื้อใบส�ำคัญแสดงสทิธิ และผูท้รงสทิธิในใบส�ำคัญแสดงสทิธิ

3.1	 นำยทะเบยีนใบส�ำคัญแสดงสทิธมิหีนำ้ท่ีท่ีจะต้องออกใบส�ำคัญแสดงสทิธิใหแ้ก่ผูถื้อใบส�ำคัญแสดงสทิธิทุกรำย			ส�ำหรับใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิท่ีฝำกไว้กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์			นำยทะเบียนใบส�ำคัญแสดงสิทธิจะต้องระบุชื่อ	“ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์”	เป็นผู้
ถือใบส�ำคัญ	แสดงสทิธแิทน	ในสมดุทะเบยีนผูถื้อใบส�ำคัญแสดงสทิธิ	นำยทะเบยีนใบส�ำคัญแสดงสทิธิจะออกใบส�ำคัญแสดงสทิธิ
หรือใบแทนใบส�ำคัญแสดงสิทธิตำมแบบท่ีนำยทะเบียนใบส�ำคัญแสดงสิทธิก�ำหนดให้แก่ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์



7ข้อก�ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำท่ีของผู้ออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิ ครั้งท่ี 1/2564

3.2		 บริษัทจะด�ำเนินกำรให้นำยทะเบียนใบส�ำคัญแสดงสิทธิปฏิบัติหน้ำท่ีตำมสัญญำแต่งต้ังนำยทะเบียนใบส�ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะ 
ต้องจัดท�ำและเก็บรักษำสมุดทะเบียนผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิไว้จนกว่ำใบส�ำคัญแสดงสิทธิท้ังหมดจะมีกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้น 
รองรับของบริษัทหรือจนกว่ำครบก�ำหนดอำยุใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	(แล้วแต่กรณี)

3.3	 ผู้ทรงสิทธิในใบส�ำคัญแสดงสิทธิ

3.3.1	 ผู้ทรงสิทธิในใบส�ำคัญแสดงสิทธิกรณีท่ัวไป	 สิทธิในใบส�ำคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีปรำกฏ 
ชื่อเป็นเจ้ำของใบส�ำคัญแสดงสิทธิในจ�ำนวนดังกล่ำวท่ีระบุอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิในขณะนั้น	ๆ		
หรือในวันก่อนวันแรกของกำรปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนใบส�ำคัญแสดงสทิธ	ิเว้นแต่จะได้มกีำรโอนใบส�ำคัญแสดงสทิธิ 
ซ่ึงสำมำรถใช้ยันกับผู้ออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิได้ตำมข้อ	4.1.1	 เกิดขึ้นแล้วในวันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนท่ีเก่ียวข้อง 
ข้ำงต้น		ซึ่งสิทธิในใบส�ำคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่ผู้รับโอนใบส�ำคัญแสดงสิทธิ

3.3.2	 ผู้ทรงสิทธใินใบส�ำคัญแสดงสทิธกิรณท่ีีศูนยร์บัฝำกหลักทรพัย์เปน็ผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสทิธแิทน		สทิธิในใบส�ำคัญแสดง
สิทธิจะตกได้แก่บุคคลหรอืนติิบุคคลท่ีนำยทะเบยีนใบส�ำคัญแสดงสทิธิได้รบัแจ้งเปน็หนงัสอืจำกศนูยรั์บฝำกหลักทรพัย์
ว่ำเป็นผู้ทรงสิทธิในใบส�ำคัญแสดงสิทธิในจ�ำนวนตำมท่ีศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ได้แจ้งต่อนำยทะเบียนใบส�ำคัญ 
แสดงสิทธิ	 โดยจ�ำนวนดังกล่ำวจะต้องไม่เกินกว่ำจ�ำนวนรวมของใบส�ำคัญแสดงสิทธิในชื่อของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ 
ท่ีระบุอยูใ่นสมุดทะเบียนผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิในขณะนั้น	ๆ	หรือในวันก่อนวันแรกของกำรปิดสมุดทะเบียนพักกำร
โอนใบส�ำคัญแสดงสิทธิ

 
3.4	 เม่ือศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์แจ้งต่อนำยทะเบียนใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	 	นำยทะเบียนใบส�ำคัญแสดงสิทธิมีหน้ำท่ีท่ีจะต้องออกใบ

ส�ำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ทรงสิทธิในใบส�ำคัญแสดงสิทธิท่ีฝำกไว้กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์และลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิในใบ 
ส�ำคัญแสดงสิทธิรำยดังกล่ำวเป็นผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิตำมจ�ำนวนท่ีได้รับแจ้งจำก 
ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์	 ท้ังนี้	 เมื่อได้มีกำรออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิและลงทะเบียนดังกล่ำวแล้ว	นำยทะเบียนใบส�ำคัญแสดง 
สิทธิจะแก้ไขจ�ำนวนรวมของใบส�ำคัญแสดงสิทธิท่ีลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิไว้ในชื่อของศูนย์รับฝำก 
หลักทรัพย	์		โดยหกัจ�ำนวนใบส�ำคัญแสดงสิทธท่ีิได้แยกไปลงทะเบยีนไว้ในชื่อของผูท้รงสิทธใินใบส�ำคัญแสดงสทิธอิอก		สว่นจ�ำนวน 
รวมของใบส�ำคัญแสดงสิทธิท่ีปรำกฏในใบส�ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส�ำคัญแสดงสิทธิท่ีออกให้แก่ศูนย์รับฝำกหลัก 
ทรัพย์น้ัน	หำกนำยทะเบียนใบส�ำคัญแสดงสิทธิไม่ได้ท�ำกำรแก้ไข	 (ไม่ว่ำด้วยเหตุใดก็ตำม)	 ให้ถือว่ำมีจ�ำนวนลดลงตำมจ�ำนวน 
ของใบส�ำคัญแสดงสิทธิท่ีได้แยกไปออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิและลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในใบส�ำคัญแสดงสิทธ ิ
ดังกล่ำว

4.   กำรโอนใบส�ำคัญแสดงสทิธิ

4.1	 กำรโอนใบส�ำคัญแสดงสิทธิท่ีมิได้ฝำกไว้กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ดังนี้

4.1.1	 แบบกำรโอนใบส�ำคัญแสดงสิทธิระหว่ำงผู้โอนและผู้รับโอน	กำรโอนใบส�ำคัญแสดงสิทธิจะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนใบส�ำคัญ 
แสดงสิทธิซึ่งเป็นผู้ ท่ีสมุดทะเบียนผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิระบุชื่ อเป็นเจ้ำของใบส�ำคัญแสดงสิทธิในจ�ำนวน 
ท่ีจะท�ำกำรโอน	หรือผู้รับโอนคนสุดท้ำยโดยมีกำรสลักหลังแสดงกำรโอนต่อเนื่องครบถ้วนจำกผู้ท่ีปรำกฏช่ือดังกล่ำว 
(แล้วแต่กรณี)	ได้สง่มอบใบส�ำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้รับโอนโดยลงลำยมือชื่อสลักหลังแสดงกำรโอนให้ไว้ด้วย

 
ผลกำรโอนใบส�ำคัญแสดงสทิธิระหว่ำงผูร้บัโอนกับบริษัท		กำรโอนใบส�ำคัญแสดงสทิธจิะใชยั้นกับบรษัิทได้ก็ต่อเม่ือนำย 
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ทะเบียนใบส�ำคัญแสดงสิทธิได้รับค�ำขอลงทะเบียนกำรโอนใบส�ำคัญแสดงสิทธิพร้อมท้ังใบส�ำคัญแสดงสิทธิท่ี 
ผู้รับโอนใบส�ำคัญแสดงสิทธิได้ลงลำยมือชื่อเป็นผู้รับโอนในด้ำนหลังของใบส�ำคัญแสดงสิทธินั้นครบถ้วนแล้ว

	 ผลของกำรโอนใบส�ำคัญแสดงสิทธิระหว่ำงผู้รับโอนกับบุคคลภำยนอก	 	กำรโอนใบส�ำคัญแสดงสิทธิจะใช้ยันกับบุคคล 
ภำยนอกได้ก็ต่อเมื่อนำยทะเบียนใบส�ำคัญแสดงสิทธิได้ลงทะเบียนกำรโอนใบส�ำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียน 
ผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิเรียบร้อยแล้ว

4.1.2	 กำรขอลงทะเบียนกำรโอนใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	จะต้องกระท�ำ		ณ		ส�ำนักงำนใหญข่องนำยทะเบียนใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ในวันและเวลำท�ำกำรของนำยทะเบยีนใบส�ำคัญแสดงสทิธ	ิและจะต้องท�ำตำมแบบและวิธกีำรท่ีนำยทะเบยีนใบส�ำคัญ
แสดง	สทิธกิ�ำหนด	โดยผูข้อลงทะเบยีนจะต้องสง่มอบใบส�ำคัญแสดงสทิธท่ีิลงลำยมือชื่อครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ในขอ้	
4.1.1	พรอ้มท้ังหลักฐำนอ่ืน	ๆ 	ท่ียนืยนัถึงควำมถกูต้องและควำมสมบูรณข์องกำรโอนและกำรรบัโอนใบส�ำคัญแสดงสทิธิ
ตำมท่ีนำยทะเบียนใบส�ำคัญแสดงสิทธิก�ำหนดให้แก่นำยทะเบียนใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	 	 และให้นำยทะเบียนใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิออก	ใบรับค�ำขอลงทะเบียนกำรโอนใบส�ำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ขอลงทะเบียนนั้น

4.1.3	 นำยทะเบียนใบส�ำคัญแสดงสิทธิจะลงทะเบียนกำรโอนใบส�ำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธ	ิ
พร้อมท้ังรับรองกำรโอนไว้ในใบส�ำคัญแสดงสิทธิภำยใน	14	 วันท�ำกำรนับแต่วันท่ีนำยทะเบียนใบส�ำคัญแสดงสิทธิได้
รับค�ำขอลงทะเบียนและเอกสำรหลักฐำนท่ีเก่ียวข้องครบถ้วนในกรณีท่ีไม่ต้องออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิให้ใหม่	 	 หรือ 
ภำยใน	30	วัน	นับแต่วันท่ีนำยทะเบียนใบส�ำคัญแสดงสิทธิได้รับค�ำขอลงทะเบียนและเอกสำรหลักฐำนท่ีเก่ียวข้องครบ
ถ้วนในกรณีท่ีต้องออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิให้ใหม่

4.1.4	 นำยทะเบียนใบส�ำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิปฏิเสธไม่รับด�ำเนินกำรตำมค�ำขอลงทะเบียนกำรโอนใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	หำก
นำยทะเบยีนใบส�ำคัญแสดงสิทธเิหน็ว่ำกำรโอนใบส�ำคัญแสดงสทิธนิั้นจะขดัต่อกฎหมำยหรอืขดัต่อข้อจ�ำกัดกำรโอนใบ
ส�ำคัญแสดงสิทธิ	 (ถ้ำมี)	 โดยนำยทะเบียนใบส�ำคัญแสดงสิทธิจะแจ้งให้ผู้ขอลงทะเบียนทรำบภำยใน	7	 วันนับแต่วันท่ี
นำยทะเบียนใบส�ำคัญแสดงสิทธิได้รับค�ำขอลงทะเบียนและเอกสำรหลักฐำนท่ีเก่ียวข้อง

4.2	 ส�ำหรบักำรโอนใบส�ำคัญแสดงสทิธท่ีิฝำกไว้กับศนูย์รบัฝำกหลักทรัพยใ์หเ้ปน็ไปตำมขอ้บงัคับของตลำดหลักทรพัย	์ศนูย์รับฝำกหลัก 
ทรัพย์	และหนว่ยงำนก�ำกับดูแลอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

5.   วิธกีำรใช้สทิธิและเง่ือนไขกำรใช้สทิธิ

5.1	 วันใช้สิทธิ

	 ผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิในกำรซื้อหุ้นรองรับของบริษัทได้	 2	 ครั้ง	 ในวันท่ี	 2	พฤษภำคม	 2565	 และวันท่ี 
2		พฤศจิกำยน		2565	 (“วันก�ำหนดกำรใชส้ทิธิ”) โดยวันก�ำหนดกำรใชส้ทิธคิรั้งแรกคือวันท่ี	2	พฤษภำคม	2565	และวันก�ำหนด 
กำรใช้สิทธิคร้ังสุดท้ำยคือวันท่ีใบส�ำคัญแสดงสิทธิมีอำยุครบ	 1	 ปี	 นับจำกวันท่ีออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	 ซึ่งตรงกับวันท่ี 
2	พฤศจิกำยน	2565	โดยหำกวันก�ำหนดกำรใชส้ทิธิครั้งแรกและวันก�ำหนดกำรใชสิ้ทธิครั้งสดุท้ำยไมต่รงกับวันท�ำกำร	ใหเ้ล่ือนวัน
ก�ำหนดกำรใชสิ้ทธคิรั้งแรกและวันก�ำหนดกำรใชส้ทิธคิรั้งสดุท้ำย	ขึ้นมำเปน็วันท�ำกำรสุดท้ำยก่อนหนำ้วันก�ำหนดกำรใชส้ทิธเิดิม
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5.2	 กำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน

	 ในกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท	 	ผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนตำมใบส�ำคัญแสดง
สิทธิท่ีตนถืออยูท้ั่งหมดหรือบำงสว่นก็ได้		ส�ำหรับใบส�ำคัญแสดงสิทธิท่ีเหลือ		และไมไ่ด้ใช้สิทธิภำยในวันก�ำหนดกำรใช้สิทธิครั้ง
สดุท้ำย	บริษัทจะถือว่ำผูถื้อใบส�ำคัญแสดงสทิธไิมป่ระสงค์ท่ีจะใชส้ทิธิตำมใบส�ำคัญแสดงสทิธิดังกล่ำวและใหถื้อว่ำใบส�ำคัญแสดง
สิทธินั้น	ๆ	สิ้นสภำพโดยไมม่ีกำรใช้สิทธิ

5.3	 ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ�ำนงในกำรใช้สิทธิ

5.3.1	 ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ�ำนงในกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญแต่ละครั้ง	(ยกเว้นกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย)

	 ผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทจะต้องแจ้งควำมจ�ำนงในกำรใช้
สิทธิซื้อหุ้นสำมัญ	 เพิ่มทุนตำมใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	 (“ควำมจ�ำนงในกำรใช้สทิธิ”)	ตำมวิธีกำรและขั้นตอนกำรใช้สิทธิ 
ตำมข้อ	5.4		ในระหว่ำงเวลำ	09.00	น.	ถึง	15.30	น.	ภำยในระยะเวลำ	5	วันท�ำกำรก่อนวันก�ำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละ
ครั้ง	(“ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ�ำนงในกำรใช้สทิธิ”)

 
	 ท้ังนี	้	บรษัิทจะไมปิ่ดสมดุทะเบยีนผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสทิธเิพื่อพกักำรโอนใบส�ำคัญแสดงสทิธเิพ่ือก�ำหนดสทิธขิองผูถื้อ

ใบส�ำคัญแสดงสิทธิในกำรท่ีจะใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท		บริษัทจะแจ้งขำ่วและรำยละเอียดเพิ่มเติมเก่ียว
กับก�ำหนดวันใช้สิทธิ	 	 ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ�ำนงในกำรใช้สิทธิ	 	 อัตรำกำรใช้สิทธิ	 	 รำคำกำรใช้สิทธิ	 	 รำยละเอียด
บัญชีธนำคำรเพื่อกำรจองซื้อและใช้สิทธิตำมใบส�ำคัญแสดงสิทธิ		บุคคลท่ีบริษัทจะแต่งต้ังให้เป็นตัวแทนรับแจ้งควำม
จ�ำนงในกำรใช้สิทธิ	 	 (ถ้ำมี)	 	และสถำนท่ีใช้สิทธิ	ผ่ำนระบบเผยแพร่ข้อมูล	ของตลำดหลักทรัพย์ฯ	 เพื่อแจ้งให้ผู้ถือใบ
ส�ำคัญแสดงสิทธิทรำบล่วงหน้ำภำยในระยะเวลำ	5	 วันท�ำกำรก่อนวันเร่ิมระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ�ำนงในกำรใช้สิทธิ
แต่ละครั้ง

5.3.2	 ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ�ำนงในกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญครั้งสุดท้ำย

	 ผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิจะต้องแจ้งควำมจ�ำนงตำมวิธีกำรและขั้นตอนกำรใช้สิทธิตำมข้อ		5.4		ในระหว่ำงเวลำ	09.00	
น.	ถึง	15.30	น.	ภำยในระยะเวลำ	15	วันก่อนวันก�ำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย	(“ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ�ำนงในกำรใช้
สทิธิครัง้สดุท้ำย”) 

	 ท้ังนี	้	บริษัทจะแจ้งขำ่วและรำยละเอียดเพิม่เติมเก่ียวกับก�ำหนดวันใชส้ทิธิ			ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ�ำนงในกำรใชส้ทิธิ
คร้ังสุดท้ำย	อัตรำกำรใช้สทิธิ	รำคำกำรใช้สทิธิ	รำยละเอียดบญัชธีนำคำรเพ่ือกำรจองซื้อและใชส้ทิธิตำม	ใบส�ำคัญแสดง
สิทธิ	 บุคคลท่ีบริษัทจะแต่งต้ังให้เป็นตัวแทนรับแจ้งควำมจ�ำนงในกำรใช้สิทธิ	 (ถ้ำมี)	 และสถำนท่ีใช้สิทธิ	ผ่ำนระบบ 
เผยแพรข่้อมูลของตลำดหลักทรัพย์ฯ	เพื่อแจ้งให้ผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิทรำบล่วงหน้ำภำยในระยะเวลำ	5	วันท�ำกำร 
ก่อนวันเริ่มระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ�ำนงในกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย	พร้อมท้ังส่งจดหมำยลงทะเบียนถึงผู้ถือใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิ	ตำมรำยชื่อท่ีปรำกฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	ณ	 วันปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิครั้งสุดท้ำย	 ท้ังน้ี	บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิเพื่อพักกำรโอนใบส�ำคัญแสดงสิทธิคร้ัง
สุดท้ำยเป็นเวลำ	21	 วันก่อนวันก�ำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย	และตลำดหลักทรัพย์จะท�ำกำรขึ้นเครื่องหมำยห้ำมกำรซื้อ
ขำย	(SP)	เพื่อห้ำมกำรซื้อขำยใบส�ำคัญแสดงสิทธิล่วงหน้ำ	2	วันท�ำกำรก่อนวันปิดสมุดทะเบียน	ท้ังนี้	บริษัทจะแจ้งกำร
ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิเพื่อพักกำรโอนใบส�ำคัญแสดงสิทธิผ่ำนระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลำดหลัก
ทรัพย์ฯ	เป็นกำรล่วงหน้ำไมน่้อยกว่ำ	14	วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียน
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	 ในกรณีท่ีวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิเพื่ อพักกำรโอนใบส�ำคัญแสดงสิทธิไม่ใช่วันท�ำกำรของ
ตลำดหลักทรัพย์	ให้เล่ือนวันปิดสมุดทะเบียนเป็นวันท�ำกำรก่อนหน้ำวันปิดสมุดทะเบียนดังกล่ำว		ท้ังนี้		ใบส�ำคัญแสดง
สิทธิจะพักกำรซื้อขำยจนถึงวันก�ำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย

5.4	 วิธีกำรใช้สิทธิและขั้นตอนกำรใช้สิทธิ

5.4.1	 ผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิสำมำรถขอรับใบแจ้งควำมจ�ำนงกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนได้ท่ีบริษัท	และ/หรือ	ตัวแทน
รบัแจ้งควำมจ�ำนงในกำรใช้สทิธ	ิ(ถ้ำม)ี	หรอืดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ของบรษัิท		(www.bizalignment.com)		โดยสำมำรถ

 แจ้งควำมจ�ำนงในกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญเพิ่ม	ทุนได้ท่ีบริษัท	และ/หรือ	ตัวแทนรับแจ้งควำมจ�ำนงในกำรใช้สิทธิ	(ถ้ำมี)	
ตำมระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ�ำนงในกำรใช้สิทธิตำมท่ีระบุในข้อ	5.3	ข้ำงต้น

	 ในกรณท่ีีใบส�ำคัญแสดงสทิธิอยูใ่นระบบไรใ้บหลักทรพัย	์(Scripless)	ผูถื้อใบส�ำคัญแสดงสิทธท่ีิต้องกำรใชส้ทิธต้ิองแจ้ง
ควำมจ�ำนง	และกรอกแบบค�ำขอเพื่อขอถอนใบส�ำคัญแสดงสิทธิตำมท่ีตลำดหลักทรัพย์ก�ำหนด

 
	 ในกรณีท่ีผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์ของตนอยู่ในบัญชี	 “บริษัท	 ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย	์

(ประเทศไทย)	จ�ำกัด	 เพื่อผู้ฝำก”	ผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิท่ีต้องกำรใช้สิทธิต้องแจ้งควำมจ�ำนง	และกรอกแบบค�ำขอ
เพื่อขอถอนใบส�ำคัญแสดงสิทธิตำมท่ีตลำดหลักทรัพย์ก�ำหนด	 โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ท่ีเป็นนำยหน้ำซื้อขำยหลัก
ทรพัย์	(Broker)	ของตน	และบรษัิทหลักทรพัย์ดังกล่ำวจะด�ำเนนิกำรแจ้งกับ	ศนูยร์บัฝำกหลักทรพัยเ์พ่ือขอถอนใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิจำกบัญชี		“บริษัทศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด	เพื่อผู้ฝำก”			โดยศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะ
ด�ำเนินกำรออกใบแทนใบส�ำคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้เป็นหลักฐำนประกอบกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท

	 ในกรณีท่ีผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิไมม่ีบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์		โดยใบส�ำคัญแสดงสิทธิอยูกั่บศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ใน	
“บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์”	 	ผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิท่ีต้องกำรใช้สิทธิ	 	 ต้องแจ้งควำมจ�ำนงและกรอกแบบค�ำขอ
เพื่อขอถอนใบส�ำคัญแสดงสิทธิตำมท่ีตลำดหลักทรัพย์ก�ำหนด		โดยยื่นต่อศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์เพื่อขอถอนใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิจำก		“บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์”			โดยศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะด�ำเนินกำรออกใบแทนใบส�ำคัญแสดง
สิทธิ	เพื่อใช้เป็นหลักฐำนประกอบกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท

	 ผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	 (ท้ังท่ีถือเป็นใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	และในระบบไร้ใบหลักทรัพย์	 (Scripless))	 ท่ีประสงค์จะใช้
สทิธ	ิซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทนุ			จะต้องปฏิบติัตำมเง่ือนไขกำรแจ้งควำมจ�ำนงในกำรใชส้ทิธ	ิ		โดยต้องด�ำเนนิกำรและสง่เอกสำร
แจ้งควำมจ�ำนงในกำรใช้สิทธิภำยในระยะเวลำแจ้งควำมจ�ำนงในกำรใช้สิทธิ	ดังนี้

ก)	 แบบแสดงควำมจ�ำนงกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญเพิ่มทุนท่ีได้กรอกข้อควำมถูกต้องชัดเจน	และครบถ้วนทุกรำยกำร	 
พร้อมลงนำมโดยผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิและสง่ให้แก่บริษัท	และ/หรือ	ตัวแทนรับแจ้งควำมจ�ำนงในกำรใช้สิทธิ	
(ถ้ำมี)		ในชว่งระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ�ำนงในกำรใช้สิทธิ

ข)	 	 ใบส�ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส�ำคัญแสดงสิทธิตำมแบบท่ีตลำดหลักทรัพย์ก�ำหนด	 ซ่ึงผู้ถือใบส�ำคัญแสดง
สิทธิลงลำยมือชื่อผู้โอนด้ำนหลัง	ตำมจ�ำนวนท่ีระบุในแบบแสดงควำมจ�ำนงกำรใช้สิทธิ	 ในกรณีท่ีผู้ถือใบส�ำคัญ 
แสดงสิทธิมิได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญท้ังจ�ำนวนและประสงค์จะมอบอ�ำนำจให้บุคคลอ่ืนมำรับใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 
ฉบับใหม่ส�ำหรับใบส�ำคัญแสดงสิทธิเฉพำะส่วนท่ียังไม่ได้ใช้สิทธิ	 ผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิจะต้องแนบหนังสือ 
มอบอ�ำนำจซึ่งลงนำมโดยผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิเพ่ือมอบอ�ำนำจให้ผู้อ่ืนมำรับใบส�ำคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่ 
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ส�ำหรับใบส�ำคัญแสดงสิทธิเฉพำะส่วนท่ียังไม่ได้ใช้สิทธิดังกล่ำวแทนตน	และส่งให้แก่บริษัท	และ/หรือ	 ตัวแทน 
รับแจ้งควำมจ�ำนงในกำรใช้สิทธิ	(ถ้ำมี)

ค)	 	 ช�ำระเงินตำมจ�ำนวนท่ีระบุในใบแจ้งควำมจ�ำนงกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญเพ่ิมทุน	และส่งหลักฐำนกำรช�ำระเงิน 
ให้แก่บริษัท	และ/หรือ	 ตัวแทนรับแจ้งควำมจ�ำนงในกำรใช้สิทธิ	 (ถ้ำมี)	 โดยผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิท่ีประสงค์ 
จะใช้สิทธิซ้ือหุ้นจะต้อง	 	 (1)	 	 โอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรตำมท่ีบริษัทก�ำหนด	ซึ่งจะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบตำม 
เง่ือนไขข้อ		5.3		โดยให้แนบหลักฐำนกำรโอนเงินท่ีธนำคำรออกให้	พร้อมระบุชื่อ-นำมสกุล	และเบอร์โทรศัพท์ท่ี 
สำมำรถติดต่อไว้ด้วย	 หรือ	 (2)	 ช�ำระเป็นเช็คบุคคล	 แคชเชียร์เช็ค	 ดร๊ำฟท์	 ท่ีสำมำรถเรียกเก็บได้ในเขต 
กรุงเทพมหำนคร	ภำยใน	 1	 วันท�ำกำร	 นับจำกวันท่ีแจ้งควำมจ�ำนงกำรใช้สิทธิในแต่ละครั้ง	 โดยเช็คบุคคล	 
แคชเชียร์เช็ค	หรือดร๊ำฟ	 ต้องลงวันท่ีและส่งหลักฐำนประกอบกำรใช้สิทธิให้ครบถ้วนก่อนก�ำหนดกำรใช้สิทธ ิ
อย่ำงน้อย	 2	 วันท�ำกำร	 และขีดคร่อมเฉพำะสั่งจ่ำยให้ถูกต้องตำมรำยละเอียดท่ีบริษัทจะแจ้งให้ทรำบตำม 
เง่ือนไขข้อ	5.3		โดยให้ระบุชื่อ-นำมสกุล	และเบอร์โทรศัพท์ท่ีสำมำรถติดต่อได้ไว้ด้ำนหลังด้วย	หรือ	(3)	ช�ำระโดย 
วิธีกำรอ่ืนตำมแต่ท่ีบริษัท	และ/หรือ	ตัวแทนรับแจ้งควำมจ�ำนงในกำรใช้สิทธิ	 (ถ้ำมี)	จะเป็นผู้ก�ำหนดและแจ้งให้ 
ทรำบต่อไป	

	 	 ท้ังนี้	 กำรใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสำมัญดังกล่ำวจะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือบริษัท	 และ/หรือ	 ตัวแทนรับแจ้งควำมจ�ำนงใน 
กำรใช้สิทธิ		(ถ้ำมี)		ได้รับช�ำระเงินตำมท่ีระบุในใบแจ้งควำมจ�ำนงกำรใช้	สิทธิซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน	หรือสำมำรถ
เรยีกเก็บเงินดังกล่ำวได้แล้วเท่ำน้ัน	หำกบรษัิท	และ/หรอื	ตัวแทนรบัแจ้งควำมจ�ำนงในกำรใชส้ทิธิ		(ถ้ำมี)		ไมไ่ด้รบั
ช�ำระเงินหรอืไมส่ำมำรถเรยีกเก็บเงินได้ไมว่่ำด้วยเหตผุลใดๆ	ท่ีมไิด้เกิดจำกควำมผดิของบริษัท	และ/หรือ	ตัวแทน
รบัแจ้งควำมจ�ำนง	ในกำรใช้สิทธิ		(ถ้ำม)ี		บรษัิทจะถือว่ำผูถื้อใบส�ำคัญแสดงสทิธแิสดงเจตนำว่ำไมม่คีวำมประสงค์
ในกำรใชส้ทิธแิละได้ยกเลิกกำรใชส้ทิธซ้ืิอหุน้สำมญัเพิม่ทุนในครัง้น้ัน	โดยบริษัทจะจัดสง่หรอืด�ำเนนิกำรใหตั้วแทน
รับแจ้งควำมจ�ำนวนในกำรใช้สิทธิ	(ถ้ำมี)	จัดสง่ใบส�ำคัญแสดงสิทธิพร้อมกับเช็ค	แคชเชียร์	เช็ค	หรือดร๊ำฟท์ท่ีไม่
สำมำรถเรยีกเก็บเงินได้คืนใหแ้ก่ผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสทิธิทำงไปรษณียล์งทะเบียนภำยใน	10	วันท�ำกำรนบัจำกวัน
ก�ำหนดกำรใช้สิทธิ		(ในครั้งนั้น	ๆ )		โดยกำรคืนจะเป็นไปตำมระยะเวลำและวิธีกำรท่ีสมำคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
ก�ำหนดโดยได้รับควำมเห็นชอบจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์		(แต่ท้ังนี้	ไม่
ถือเปน็กำรตัดสทิธท่ีิผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสทิธจิะใช้สทิธซิื้อหุน้สำมัญเพิม่ทนุในคร้ังต่อไป		เว้นแต่เปน็กำรใชส้ทิธิใน
คร้ังสุดท้ำย		บรษัิทจะถือว่ำใบส�ำคัญแสดงสทิธน้ัิน	ๆ 		สิน้สภำพลงโดยไมม่กีำรใชส้ทิธซ่ึิงบรษัิท	และ/หรอื	ตัวแทน
รับแจ้งควำมจ�ำนงในกำรใช้สิทธิ	(ถ้ำมี)	จะไมร่ับผิดชอบต่อดอกเบี้ย	และ/หรือ	ค่ำเสียหำยอ่ืนใดไมว่่ำกรณีใด	ๆ)	

ง)	 	 ผูถื้อใบส�ำคัญแสดงสิทธิจะต้องเปน็ผูร้บัผดิชอบค่ำอำกรแสตมปห์รอืภำษีอ่ืนใด			(ถ้ำมี)			ตำมบทบญัญัติแหง่ประมวล
รัษฎำกรหรือข้อบังคับหรือกฎหมำยต่ำง	ๆ	ท่ีใช้บังคับในกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญตำมใบส�ำคัญแสดงสิทธิ

จ)	 	 หลักฐำนประกอบกำรใช้สิทธิ

1)		 บุคคลธรรมดำสัญชำติไทย:	 	 ส�ำเนำบัตรประชำชน	หรือส�ำเนำบัตรข้ำรำชกำร	หรือส�ำเนำบัตรพนักงำน
รฐัวิสำหกิจท่ียงัไมห่มดอำยุ			(ในกรณมีีกำรเปล่ียนชื่อ/ชื่อสกุล			ซ่ึงท�ำใหช้ื่อ/ชื่อสกุล	ไมต่รงกับใบส�ำคัญแสดง
สิทธิ	ให้แนบเอกสำรท่ีออกโดยหนว่ยงำนรำชกำร	เชน่	ใบแจ้งเปล่ียนชื่อ/ชื่อสกุล	เป็นต้น)	พร้อมลงลำยมือ
ชื่อรับรองส�ำเนำถูกต้อง

2)			 บุคคลธรรมดำต่ำงด้ำว:		ส�ำเนำใบต่ำงด้ำว		หรือส�ำเนำหนังสือเดินทำง		ท่ียังไมห่มดอำยุ		พร้อมลงลำยมือชื่อ
รับรองส�ำเนำถูกต้อง
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3)			 นิติบุคคลสัญชำติไทย:	 ส�ำเนำหนังสือรับรองบริษัทท่ีกระทรวงพำณิชย์ออกให้ไม่เกิน	 6	 เดือนก่อนวัน
ก�ำหนดกำรใชส้ทิธใินครัง้นัน้		ๆ 	พรอ้มรบัรองส�ำเนำถกูต้องโดยกรรมกำรผูม้อี�ำนำจท่ีมชีื่อปรำกฏอยูใ่นหนงัสอื
รบัรองบรษัิทนั้น	และเอกสำรหลักฐำนของกรรมกำรผูมี้อ�ำนำจลงลำยมือชื่อตำม	1)	หรอื	2)	พรอ้มลงลำยมอื
ชื่อรับรองส�ำเนำถูกต้อง

4)			 นติิบุคคลต่ำงด้ำว:		ส�ำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียนจัดต้ังนติิบุคคล	และ/หรอื	หนงัสอืรบัรองนติิบุคคล		พร้อมลง 
ลำยมือช่ือรับรองส�ำเนำถูกต้องโดยกรรมกำรผู้มีอ�ำนำจ	และเอกสำรหลักฐำนของกรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลง
ลำยมือช่ือตำม	1)	หรือ	2)	พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส�ำเนำถูกต้อง	และรับรองโดย	Notary	public	ของ
ประเทศท่ีออกเอกสำรนั้นไมเ่กิน	6	เดือนก่อนวันก�ำหนดกำรใช้สิทธิในครั้งนั้น	ๆ

  
5)			 คัสโตเดียน:	ส�ำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียน	พร้อมหนังสือแต่งต้ังคัสโตเดียน	และเอกสำรหลักฐำนของผู้มี

อ�ำนำจลงลำยมอืชื่อตำม	1)	หรอื	2)	พรอ้มลงลำยมอืชื่อรบัรองส�ำเนำถกูต้อง	และรบัรองโดย	Notary	public	
ของประเทศท่ีออกเอกสำรนั้นไมเ่กิน	6	เดือนก่อนวันก�ำหนดกำรใช้สิทธิในครั้งนั้น	ๆ

ท้ังนี้	 	 หำกผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลักฐำนประกอบกำรใช้สิทธิตำมท่ีกล่ำวข้ำงต้น	บริษัท	และ/หรือ	 ตัวแทนรับ 
แจ้งควำมจ�ำนงในกำรใชส้ทิธ	ิ	(ถ้ำม)ี		ขอสงวนสิทธท่ีิจะถือว่ำผูถื้อใบส�ำคัญแสดงสิทธิไมป่ระสงค์จะใช้สิทธติำมใบส�ำคัญแสดงสทิธิ 
(ในครั้งนั้น	ๆ)	 	อยำ่งไรก็ตำม	บริษัท	 	และ/หรือ	 	 ตัวแทนรับแจ้งควำมจ�ำนงในกำรใช้สิทธิ	 	 (ถ้ำมี)	 	สำมำรถใช้ดุลพินิจในกำร
พิจำรณำให้ผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	ใช้สิทธิตำมใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	ได้ตำมควำมเหมำะสม

5.4.2	 จ�ำนวนหน่วยของใบส�ำคัญแสดงสิทธิท่ีขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจะต้องเป็นจ�ำนวนเต็มเท่ำนั้น	 โดยอัตรำกำรใช้
สิทธิเท่ำกับใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	1	(หนึ่ง)	หนว่ยต่อหุ้นสำมัญ	1	(หนึ่ง)	หุ้น	เว้นแต่กรณีมีกำรปรับอัตรำกำรใช้สิทธิตำม
เง่ือนไขกำรปรับสิทธิตำมท่ีระบุไว้ในข้อ	6

5.4.3	 จ�ำนวนหุ้นสำมัญท่ีออกให้เมื่อมีกำรใช้สิทธิจะค�ำนวณโดยกำรน�ำจ�ำนวนเงินในกำรใช้สิทธิ	ซึ่งผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ได้ช�ำระตำมท่ีกล่ำวข้ำงต้น	 หำรด้วยรำคำกำรใช้สิทธิในขณะท่ีมีกำรใช้สิทธินั้น	 โดยบริษัทจะออกหุ้นสำมัญเป็น
จ�ำนวนเต็มไมเ่กินจ�ำนวนหนว่ยของใบส�ำคัญแสดงสทิธคิณูด้วยอัตรำกำรใชส้ทิธ	ิ	หำกมกีำรปรบัรำคำกำรใชส้ทิธ	ิและ/
หรือ	อัตรำกำรใช้สิทธิแล้วท�ำให้มีเศษเหลืออยูจ่ำกกำรค�ำนวณดังกล่ำว	บริษัท	และ/หรือ	ตัวแทนรับแจ้งควำมจ�ำนงใน
กำรใช้สิทธิ	(ถ้ำมี)	จะไมน่�ำเศษดังกล่ำวมำคิดค�ำนวณและจะสง่คืนเงินท่ีเหลือจำกกำรใช้สิทธิดังกล่ำวเป็นเช็ค	ดร๊ำฟท์	
ต๋ัวแลกเงินธนำคำร		หรือค�ำสั่งจ่ำยเงินของธนำคำร		ซึ่งขีดครอ่มสั่งจ่ำยเฉพำะชื่อผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิ		คืนให้แก่ผู้
ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิ		โดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน	10	วันท�ำกำรนับจำกวันก�ำหนดกำรใช้สิทธิ		(ในแต่ละครั้ง)		
โดยกำรคืนจะเป็นไปตำมระยะเวลำและวิธีกำรท่ีสมำคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยก�ำหนดโดยได้รับควำมเห็นชอบจำก
ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย	์	โดยไมม่ดีอกเบี้ยไมว่่ำในกรณใีด	ๆ 		ในกรณท่ีีต้องมกีำร
เปล่ียนแปลงอัตรำกำรใช้สิทธิตำมเกณฑ์กำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ	 	 และ/หรือ	 	 อัตรำกำรใช้สิทธิตำมท่ีระบุในเง่ือนไข
กำรปรับสิทธิ		และมีเศษของจ�ำนวนหุ้นสำมัญท่ีจะได้รับจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส�ำคัญแสดงสิทธิให้ตัดเศษของหุ้นท้ิง

5.4.4	 ผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิจะต้องใช้สิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญไม่ต�ำกว่ำ	100	หุ้นสำมัญ	 	 โดยจ�ำนวนหน่วยของใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิท่ีขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญจะต้องเป็นจ�ำนวนเต็มเท่ำนั้น	 	อยำ่งไรก็ตำม		ในกรณีท่ีผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	มี
สทิธใินกำรซ้ือหุน้ต�ำกว่ำ	100	หุน้สำมญั	จะต้องใชส้ทิธใินกำรซื้อหุน้สำมญัในครั้งเดียวท้ังจ�ำนวน	(ยกเว้นในกำรใชส้ทิธิ
ครั้งสดุท้ำยน้ี	ผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธจิะสำมำรถใชส้ทิธิในกำรซื้อหุน้สำมัญโดยไมมี่กำรก�ำหนดจ�ำนวนหุน้สำมญัขั้นต�ำ)
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5.4.5	 หำกบรษัิท	และ/หรอื	ตัวแทนรับแจ้งควำมจ�ำนงในกำรใชส้ทิธิ	ได้รบัเอกสำรแจ้งควำมจ�ำนงในกำรใชส้ทิธิตำมขอ้	5.4.1	
จ)		ไมค่รบถ้วนหรือไมถู่กต้อง		หรือจ�ำนวนเงินท่ีบริษัทหรือตัวแทนรับแจ้งควำมจ�ำนงในกำรใช้สิทธิ		(ถ้ำมี)		ได้รับช�ำระ
ไมค่รบตำมจ�ำนวนท่ีระบุไว้ในแบบแสดงควำมจ�ำนงกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญ	หรือบริษัทหรือตัวแทนรับแจ้งควำมจ�ำนง
ในกำรใช้สิทธิ	 	 (ถ้ำมี)	 	ตรวจสอบได้ว่ำข้อควำมท่ีผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิกรอกลงในแบบแสดงควำมจ�ำนงกำรใช้สิทธิ
ซ้ือหุน้สำมญันั้นไมค่รบถ้วนหรอืไมถ่กูต้อง		หรอืติดอำกรแสตมป	์	(ถ้ำม)ี		ไมค่รบถ้วนถกูต้องตำมบทบญัญติัแหง่ประมวล
รษัฎำกร	ขอ้บังคับ		หรอืกฎหมำยต่ำงๆ		ผูถื้อใบส�ำคัญแสดงสทิธจิะต้องท�ำกำรแก้ไขใหถู้กต้องภำยในระยะเวลำกำรแจ้ง
ควำมจ�ำนงในกำรใชสิ้ทธ	ิ(ในแต่ละครั้ง)	หำกผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิไมท่�ำกำรแก้ไขใหถ้กูต้องภำยในระยะเวลำดังกล่ำว	
บริษัท	และ/หรือ	 ตัวแทนรับแจ้งควำมจ�ำนงในกำรใช้สิทธิ	 (ถ้ำมี)	จะถือว่ำผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนำยกเลิก
กำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญ	(ในครั้งนั้น	ๆ)	และบริษัท	และ/หรือ	ตัวแทนรับแจ้งควำมจ�ำนงในกำรใช้สิทธิ	(ถ้ำมี)	จะจัดสง่
เงินท่ีได้รบัโดยไมมี่ดอกเบีย้	และใบส�ำคัญแสดงสทิธคืินใหแ้ก่ผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธ	ิภำยใน	7	วันท�ำกำร	(กรณีโอนเงิน
ผ่ำนบัญชีเงินฝำกธนำคำรของผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิตำมท่ีได้รับแจ้งไว้)	หรือ	ภำยใน	10	 วันท�ำกำร	 (กรณีคืนเช็ค	
ดร๊ำฟท์	 ต๋ัวแลกเงินธนำคำร	หรือค�ำสั่งจ่ำยเงินของธนำคำร	ซึ่งขีดครอ่มสั่งจ่ำยเฉพำะชื่อผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	 โดย
ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน)	นับจำกวันก�ำหนดกำรใช้สิทธิ	(ในครั้งนั้น	ๆ)	โดยกำรคืนจะเป็นไปตำมระยะเวลำและวิธีกำร
ท่ีสมำคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยก�ำหนดโดยได้รับควำมเห็นชอบจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรพัย	์		(ท้ังนี	้		ผูถื้อใบส�ำคัญแสดงสิทธสิำมำรถแจ้งควำมจ�ำนงกำรใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญัใหมไ่ด้ในวันก�ำหนดกำร
ใช้สิทธิครั้งต่อไป		เว้นแต่กำรใช้สิทธิครั้งนั้นจะเป็นกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย	ให้ถือว่ำใบส�ำคัญแสดงสิทธินั้น	ๆ	สิ้นสภำพ
ลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ	บริษัท	และ/หรือ	 ตัวแทนรับแจ้งควำมจ�ำนงในกำรใช้สิทธิ	 (ถ้ำมี)	จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ย	
และ/หรือ	ค่ำเสียหำยอ่ืนใด	ไมว่่ำกรณีใด	ๆ)

5.4.6	 ในกรณีท่ีผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิช�ำระเงินในกำรใช้สิทธิไมค่รบถ้วน	 	บริษัท	และ/หรือ	 	 ตัวแทนรับแจ้งควำมจ�ำนงใน
กำรใช้สิทธิ		(ถ้ำมี)		มีสิทธิท่ีจะด�ำเนินกำรประกำรใดประกำรหนึ่งดังต่อไปนี้		ตำมท่ีบริษัท		และ/หรือ		ตัวแทนรับแจ้ง
ควำมจ�ำนงในกำรใช้สิทธิ	(ถ้ำมี)	จะเห็นสมควร

ก)	 	 ใหผู้ถื้อใบส�ำคัญแสดงสทิธิช�ำระเงินเพ่ิมเติมตำมจ�ำนวนท่ีประสงค์จะใชส้ทิธิให้ครบถ้วนภำยในระยะเวลำกำรแจ้ง
ควำมจ�ำนงในกำรใช้สิทธิในครั้งนั้น	หำกบริษัท		และ/หรือ		ตัวแทนรับแจ้งควำมจ�ำนงในกำรใช้สิทธิ		(ถ้ำมี)		ไมไ่ด้
รับเงินครบตำมจ�ำนวนในกำรใช้สิทธิภำยในระยะเวลำดังกล่ำว		บริษัท		และ/หรือ		ตัวแทนรับแจ้งควำมจ�ำนงใน
กำรใช้สิทธิ		(ถ้ำมี)		จะถือว่ำกำรแจ้งควำมจ�ำนงในกำรใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภำพลงโดยไมม่ีกำรใช้สิทธิ	หรือ

ข)		 	 ถือว่ำจ�ำนวนหุน้สำมญัท่ีจองซื้อมีจ�ำนวนเท่ำกับจ�ำนวนเงินท่ีได้รับจำกกำรใชส้ทิธิตำมรำคำกำรใชส้ทิธิในขณะนั้น
หรือ

ค)		 	 ถือว่ำกำรแจ้งควำมจ�ำนงในกำรใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภำพลงโดยไมม่ีกำรใช้สิทธิ

	 [หมำยเหตุ:	ในกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย	บริษัทจะด�ำเนินกำรตำมข้อ	ข)	ข้ำงต้น]

	 กำรกระท�ำใด	ๆ	ของบริษัท	และ/หรือ	ตัวแทนรับแจ้งควำมจ�ำนงในกำรใช้สิทธิ	(ถ้ำมี)	ให้ถือว่ำเป็นท่ีสิ้นสุด	

	 ในกรณีตำมข้อ	ก)	และ	ค)	บริษัท	และ/หรือ	ตัวแทนรับแจ้งควำมจ�ำนงในกำรใช้สิทธิ	(ถ้ำมี)	จะสง่ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
และเงินท่ีได้รับไว้คืนโดยไมม่ีดอกเบี้ยไมว่่ำในกรณีใด	ๆ	โดยคืนเป็นเช็ค	ดร๊ำฟท์	ต๋ัวแลกเงินธนำคำร	หรือค�ำสั่งจ่ำยเงิน
ของธนำคำร		ซึ่งขีดครอ่มสั่งจ่ำยเฉพำะชื่อผูถื้อใบส�ำคัญแสดงสทิธิ		โดยจะถือว่ำไมมี่กำรใชส้ทิธิดังกล่ำว		โดยจะสง่คืนให้
แก่ผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน	10	วันท�ำกำรนับจำกวันก�ำหนดกำรใช้สิทธิ	 (ในครั้งนั้น	ๆ)		
ท้ังนี้	 กำรคืนจะเป็นไปตำมระยะเวลำและวิธีกำรท่ีสมำคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยก�ำหนดโดยได้รับควำมเห็นชอบจำก
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	โดยไมม่ีดอกเบี้ย
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	 ในกรณีตำมข้อ	ข)	บริษัท	และ/หรือ	ตัวแทนรับแจ้งควำมจ�ำนงในกำรใช้สิทธิ	(ถ้ำมี)	จะถือว่ำมีกำรใช้สิทธิเพียงบำงสว่น	
และบริษัท	และ/หรือ	 ตัวแทนรับแจ้งควำมจ�ำนงในกำรใช้สิทธิ	 (ถ้ำมี)	จะสง่มอบใบส�ำคัญแสดงสิทธิสว่นท่ีเหลือคืนให้
กับผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน	10	วันท�ำกำรนับจำกวันก�ำหนดกำรใช้สิทธิ	(ในครั้งนั้น	ๆ)	
พร้อมเงินสว่นท่ีเหลือ	(ถ้ำมี)	โดยไมม่ีดอกเบี้ยไมว่่ำกรณีใด	ๆ		โดยช�ำระเป็นเช็ค	ดร๊ำฟท์	ต๋ัวแลกเงินธนำคำร	หรือค�ำสั่ง
จ่ำยเงินของธนำคำร	ซึ่งขดีครอ่มสั่งจ่ำยเฉพำะชื่อผูถื้อใบส�ำคัญแสดงสทิธิ	(อยำ่งไรก็ดี	ใบส�ำคัญแสดงสทิธิท่ียงัไมมี่กำร
ใช้สิทธิดังกล่ำว	ยังมีผลต่อไปจนถึงวันก�ำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย	เว้นแต่เป็นกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย)

5.4.7		 ในกรณีท่ีบริษัท	และ/หรือ	ตัวแทนรับแจ้งควำมจ�ำนงในกำรใช้สิทธิ	(ถ้ำมี)	ไมส่ำมำรถคืนเงินสว่นท่ีไมไ่ด้ใช้สิทธิให้แก่ผู้
ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิได้ภำยในระยะเวลำ	 7	 วันท�ำกำรหรือ	 10	 วันท�ำกำรนับแต่วันครบก�ำหนดกำรใช้สิทธิ	 (ในคร้ัง 
นั้น	ๆ )		(ตำมแต่กรณี)		ผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิจะได้รับดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ	7.5	ต่อปี		โดยค�ำนวณจำกเงินสว่นท่ีไม่
ได้ใช้สิทธินับแต่วันท่ีพ้นก�ำหนดระยะเวลำดังกล่ำวจนถึง	(แต่ไมร่วม)	วันท่ีผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิได้รับคืน

	 อยำ่งไรก็ดี	หำกบริษัท	และ/หรือ	ตัวแทนรับแจ้งควำมจ�ำนงในกำรใช้สิทธิ	(ถ้ำมี)	ได้ท�ำกำรสง่เช็ค	ดร๊ำฟท์	ต๋ัวแลกเงิน
ธนำคำร	หรือค�ำสั่งจ่ำยเงินของธนำคำร	ซึ่งขีดครอ่มสั่งจ่ำยเฉพำะชื่อผู้ถือใบส�ำคัญสิทธิ	ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำม
ท่ีอยูท่ี่ระบุในหนังสือแสดงควำมจ�ำนงในกำรใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว	ให้ถือว่ำผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	ได้รับเงินคืนโดย
ชอบและผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	ไมม่ีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย	และ/หรือ	ค่ำเสียหำยใด	ๆ	อีกต่อไป

5.4.8		 เมื่อผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน	 ได้ปฏิบัติตำมเง่ือนไขกำรแจ้งควำมจ�ำนงกำรใช้
สิทธิซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน	 	กล่ำวคือ	 	 ได้สง่มอบท้ังใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	 	แบบแสดงควำมจ�ำนงกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญ	
พร้อมท้ังหลักฐำนประกอบกำรใช้สิทธิตำมข้อ	5.4.1	จ)	และช�ำระเงินค่ำจองซื้อหุ้นสำมัญถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์	
ผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสทิธิ		จะไมส่ำมำรถยกเลิกหรือเพิกถอนกำรใชสิ้ทธิได้		เว้นแต่จะได้รบัควำมยนิยอมเปน็หนงัสอืจำก
บริษัท	และ/หรือ	ตัวแทนรับแจ้งควำมจ�ำนงในกำรใช้สิทธิ	(ถ้ำมี)

5.4.9		 เมื่อพ้นก�ำหนดวันก�ำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ำยแล้ว	แต่ผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิยังมิได้ปฏิบัติตำมเง่ือนไขของกำรใช้สิทธิ
ท่ีบริษัท	และ/หรือ	 ตัวแทนรับแจ้งควำมจ�ำนงในกำรใช้สิทธิ	 	 (ถ้ำมี)	 	ก�ำหนดไว้อยำ่งครบถ้วน	ให้ถือว่ำใบส�ำคัญแสดง
สิทธินั้น	ๆ	สิ้นสภำพลงโดยไมม่ีกำรใช้สิทธิ		และผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิใด	ๆ	ไมไ่ด้อีก

5.4.10	 ในกรณีท่ีผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิส่งมอบใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	 เป็นจ�ำนวนมำกกว่ำจ�ำนวนท่ีประสงค์จะใช้สิทธิ	บริษัท	
และ/หรือ	 ตัวแทนรับแจ้งควำมจ�ำนงในกำรใช้สิทธิ	 (ถ้ำมี)	จะส่งใบส�ำคัญแสดงสิทธิใบใหม่โดยมีจ�ำนวนของใบส�ำคัญ
แสดงสทิธท่ีิลดลงให้แก่ผูถื้อใบส�ำคัญแสดงสทิธิดังกล่ำว		หำกใบส�ำคัญแสดงสทิธินัน้อยูใ่นระบบใบหุน้		โดยทำงไปรษณยี์
ลงทะเบียนภำยใน	10	วันท�ำกำรนับแต่วันครบก�ำหนดกำรใช้สิทธิ		(ในครั้งนั้น	ๆ)		และจะท�ำกำรยกเลิกใบส�ำคัญแสดง
สิทธิใบเก่ำ

5.4.11	 บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช�ำระแล้วของบริษัทต่อกระทรวงพำณิชย์ตำมจ�ำนวนหุ้นสำมัญท่ีออกใหม่
ส�ำหรับกำรใช้สิทธิ	(ในแต่ละครั้ง)	ภำยใน	14	วันนับแต่วันครบก�ำหนดกำรใช้สิทธิ	(ในครั้งนั้น	ๆ)	และบริษัทจะด�ำเนิน
กำรให้นำยทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทจดชื่อผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิท่ีใช้สิทธิเข้ำเป็นผู้ถือหุ้นสำมัญของบริษัทในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นตำมจ�ำนวนหุ้นสำมัญท่ีค�ำนวณได้จำกกำรใช้สิทธิ	(ในครั้งนั้น	ๆ)

	 บริษัทจะด�ำเนินกำรยื่นค�ำขอให้รับหุ้นสำมัญเพิ่มทุนท่ีออกใหม่เน่ืองจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	 เป็นหลัก
ทรัพย์จดทะเบียนและเข้ำท�ำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ให้เป็นท่ีเรียบร้อยภำยใน	30	 วันนับแต่วันก�ำหนดกำรใช้
สิทธิแต่ละครั้ง
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	 หุน้สำมัญใหมท่ี่ออกเนื่องจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส�ำคัญแสดงสทิธิจะมสีทิธิและสถำนะเท่ำเทียมกับหุน้สำมัญของบริษัท
ท่ีได้ออกไปก่อนหน้ำแล้วทกุประกำร		นบัต้ังแต่วันท่ีมีกำรจดแจ้งชื่อของผูถื้อใบส�ำคัญแสดงสทิธิหรอืผูร้บัสทิธแิทนเปน็
ผูถื้อหุน้ของบริษัทและจดทะเบยีนเพิม่ทนุช�ำระแล้วเนื่องจำกกำรออกหุน้สำมัญใหมจ่ำกกำรใชส้ทิธิตำมใบส�ำคัญแสดง
สิทธิกับกระทรวงพำณิชย์แล้ว

5.4.12		 ในกรณีท่ีหุ้นสำมัญท่ีส�ำรองไว้เพ่ือรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส�ำคัญแสดงสิทธิไม่เพียงพอ	บริษัทจะด�ำเนินกำรชดใช้ค่ำ
เสียหำยท่ีเกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิท่ีไมส่ำมำรถใช้สิทธิได้ตำมข้อ	7	อยำ่งไรก็ตำม	บริษัทจะไมช่ดใช้ค่ำเสีย
หำยใหแ้ก่ผูถื้อใบส�ำคัญแสดงสิทธท่ีิไมส่ำมำรถใชส้ทิธิได้			ถึงแม้ว่ำจะมีหุน้สำมัญเพียงพอ			ในกรณท่ีีผู้ถือใบส�ำคัญแสดง
สิทธิเป็นบุคคลต่ำงด้ำวหรือนิติบุคคลต่ำงประเทศท่ีไม่สำมำรถใช้สิทธิได้	 เพรำะถูกจ�ำกัดสิทธิตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นท่ี
ระบุในข้อบังคับของบริษัท

5.4.13		 นำยทะเบียนของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
	 บริษัท	ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด
	 93	ถนนรัชดำภิเษก	แขวงดินแดง	เขตดินแดง	กรุงเทพมหำนคร	10400
	 โทรศัพท์	 	 	 :	 0-2009-9000
	 โทรสำร	 	 	 :	 02-009-9991
	 SET	Contact	Center		 :		 0-2009-9999
	 Website	 	 	 :		 http://www.set.or.th/tsd
	 E-mail	 	 	 :		 SETContactCenter@set.or.th

	 นำยทะเบียนใบส�ำคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบกำรปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	ซึ่งในสมุดทะเบียนผู้ถือใบ
ส�ำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยชื่อเต็ม	สัญชำติ	และท่ีอยูข่องผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิและรำยละเอียดอ่ืน	ๆ	 	 ท่ี
เก่ียวข้องตำมท่ีศนูยร์บัฝำกหลักทรพัย์ก�ำหนด	ในกรณข้ีอมูลไมต่รงกัน	บริษัทจะถือว่ำสมุดทะเบียนผูถื้อใบส�ำคัญแสดง
สิทธิเป็นข้อมูลท่ีถูกต้อง

	 ผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิมีหน้ำท่ีในกำรแจ้งกำรเปล่ียนแปลงหรือข้อผิดพลำดในรำยละเอียดในกำรลงบันทึกในสมุด
ทะเบียนผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	และนำยทะเบียนผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิจะเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลำดดัง
กล่ำว

5.4.14		 วิธีกำรสง่มอบใบส�ำคัญแสดงสิทธิ

	 บรษัิทจะด�ำเนนิกำรสง่มอบใบส�ำคัญแสดงสทิธใิห้แก่บุคคลตำมรำยช่ือผูท่ี้ได้รบักำรจัดสรรใบส�ำคัญแสดงสทิธแิละบรษัิท
จะด�ำเนินกำรออกและสง่มอบใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	ตำมรำยละเอียด	ดังนี้

5.4.14.1		 กรณีท่ีผู้ได้รับกำรจัดสรรใบส�ำคัญแสดงสิทธิไมม่ีบัญชีขำยหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์	

	 	 ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์/นำยทะเบียนใบส�ำคัญแสดสิทธิจะส่งมอบใบส�ำคัญแสดงสิทธิตำมจ�ำนวนท่ีได้รับ
จัดสรรให้แก่ผู้ท่ีได้รับกำรจัดสรรทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ	ตำมช่ือท่ีอยู่ท่ีระบุในสมุดทะเบียนผู้ถือ 
หุ้นภำยใน	15	 วันท�ำกำร	นับแต่วันท่ีออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	 ในกรณีนี้	 ผู้ท่ีได้รับกำรจัดสรรจะไม่สำมำรถ 
ขำยใบส�ำคัญแสดงสิทธิท่ีได้รับกำรจัดสรรในครั้งนี้ในตลำดหลักทรัพย์ได้	 จนกว่ำจะได้รับใบส�ำคัญแสดง 
สิทธิ		ซึ่งอำจได้รับภำยหลังจำกท่ีใบส�ำคัญแสดงสิทธิของบริษัทเริ่มซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์
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5.4.14.2	 กรณีท่ีผู้ท่ีได้รับกำรจัดสรรใบส�ำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์

ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์/นำยทะเบียนใบส�ำคัญแสดงสิทธิจะน�ำใบส�ำคัญแสดงสิทธิฝำกไว้กับ	“บริษัท	 ศูนย์ 
รับฝำกหลักทรัพย์	 (ประเทศไทย)	 จ�ำกัด	 เพื่อผู้ฝำก”	 และศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชี 
จ�ำนวนใบส�ำคัญแสดงสิทธิท่ีบริษัทน้ันฝำกหลักทรัพย์อยู่	 ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะ 
บนัทึกยอดบญัชจี�ำนวนใบส�ำคัญแสดงสทิธิท่ีผูไ้ด้รบัจัดสรรฝำกไว้	และออกหลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผูท่ี้ได้รบั
กำรจัดสรรภำยใน	7	วันท�ำกำร	นบัจำกวันท่ีออกใบส�ำคัญแสดงสทิธิ	ในกรณน้ีีผูท่ี้ได้รบักำรจัดสรรจะสำมำรถ
ขำยใบส�ำคัญแสดงสิทธิในตลำดหลักทรัพย์ได้ทันทีท่ีตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุมัติให้ท�ำกำรซื้อ
ขำยใบส�ำคัญแสดงสิทธิในตลำดหลักทรัพย์

ท้ังนี้	 ชื่อของผู้ท่ีได้รับกำรจัดสรรจะต้องตรงกับชื่อเจ้ำของบัญชีซ้ือขำยหลักทรัพย์ท่ีผู้ท่ีได้รับกำรจัดสรร
ประสงค์ท่ีจะฝำกใบส�ำคัญแสดงสิทธิไว้		มิฉะนั้นแล้ว	บริษัท/ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์/นำยทะเบียนใบส�ำคัญ
แสดงสทิธ	ิ	ขอสงวนสทิธท่ีิจะด�ำเนนิกำรออกใบส�ำคัญแสดงสทิธใิหแ้ก่ผูท่ี้ได้รบักำรจัดสรรตำมขอ้	5.4.14.1	แทน

5.4.14.3	 กรณีท่ีผู้ได้รับกำรจัดสรรใบส�ำคัญแสดงสิทธิประสงค์จะให้ฝำกไว้ในบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์กับศูนย์รับ 
ฝำกหลักทรัพย์	สมำชิกเลขท่ี	600	

ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์/นำยทะเบียนใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	จะน�ำใบส�ำคัญแสดงสิทธิฝำกไว้ศูนย์รับฝำกหลัก
ทรัพย์	 และศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจ�ำนวนใบส�ำคัญแสดงสิทธิตำมจ�ำนวนท่ีได้รับกำร
จัดสรรไว้ในบญัชขีองบญัชผีูอ้อกหลักทรพัยส์มำชกิเลขท่ี		600		และออกหลักฐำนกำรฝำกใหแ้ก่ผูท่ี้ได้รับกำร
จัดสรรภำยใน	7	วันท�ำกำร	นบัจำกวันท่ีออกใบส�ำคัญแสดงสทิธิ		เม่ือผู้ท่ีได้รบักำรจัดสรรใบส�ำคัญแสดงสทิธิ
ต้องกำรขำยใบส�ำคัญแสดงสิทธิจะต้องขอถอนใบส�ำคัญแสดงสิทธิออกจำกบัญชีเลขท่ี	 	 600	 	 ดังกล่ำวเสีย
ก่อน	 โดยต้องติดต่อผ่ำนบริษัทหลักทรัพย์ท่ัวไป	 	ซึ่งอำจจะมีค่ำธรรมเนียมในกำรด�ำเนินกำรตำมท่ีศูนย์รับ
ฝำกหลักทรัพย์	และ/หรือ	บริษัทหลักทรัพย์นั้น	ๆ		ก�ำหนด	ดังนั้นในกรณีนี้	ผู้ท่ีได้รับจัดสรรจะสำมำรถขำย
ใบส�ำคัญแสดงสิทธใินตลำดหลักทรพัยไ์ด้ทันทีท่ีตลำดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยอนญุำตใหท้�ำกำรซื้อขำย
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิของบริษัทได้ในตลำดหลักทรัพย์	และผู้ท่ีได้รับกำรจัดสรรใบส�ำคัญแสดงสิทธิได้ด�ำเนิน
กำรถอนใบส�ำคัญแสดงสิทธิออกจำกบัญชีเลขท่ี		600		ดังกล่ำวแล้ว

5.4.15	 กำรสง่มอบหุ้นสำมัญเพิ่มทุนท่ีเกิดจำกกำรใช้สิทธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ

	 ในกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทตำมใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	ผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ท่ีใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญ	สำมำรถเลือกให้บริษัทด�ำเนินกำรในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

5.4.15.1	 ในกรณีท่ีผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิท่ีใช้สิทธิซื้อหุ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วประสงค์จะขอรับใบหุ้นสำมัญ	โดยให้
ออกใบหุน้ในนำมของผูถื้อใบส�ำคัญแสดงสทิธ	ิ	ศนูยรั์บฝำกหลักทรพัย/์นำยทะเบยีนใบส�ำคัญแสดงสทิธ	ิ	จะ
สง่มอบใบหุน้ตำมจ�ำนวนท่ีใชสิ้ทธิแก่ผูถื้อใบส�ำคัญแสดงสทิธิทำงไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบั		ตำมชื่อท่ีอยู่
ท่ีระบุไว้ในสมุดทะเบียนใบส�ำคัญแสดงสิทธิ		ภำยใน	15	วันท�ำกำรนับจำกวันครบก�ำหนดกำรใช้สิทธิ	(แต่ละ
ครั้ง)	ในกรณีนี้	ผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญ	จะไมส่ำมำรถขำยหุ้นสำมัญท่ีเกิดจำกกำร
ใชส้ทิธใินตลำดหลักทรพัยไ์ด้จนกว่ำจะได้รบัใบหุน้		ซ่ึงอำจจะได้รบัภำยหลังจำกท่ีหุน้สำมัญท่ีเกิดจำกกำรใช้
สิทธิได้รับอนุญำตให้เข้ำท�ำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์
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5.4.15.2	 ในกรณีท่ีผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิท่ีใช้สิทธิซื้อหุ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสำมัญ	แต่
ประสงค์จะใช้บรกิำรของศนูยฝ์ำกหลักทรพัย	์	โดยผูถื้อใบส�ำคัญแสดงสทิธิประสงค์ท่ีจะฝำกหุน้สำมัญท่ีเกิด
จำกกำรใชส้ทิธไิว้ในบญัชขีองบริษัทหลักทรพัย	์	ซ่ึงผูถื้อใบส�ำคัญแสดงสทิธิมีบัญชซ้ืีอขำยหลักทรัพยอ์ยู	่		ใน
กรณีนี้ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์/นำยทะเบียนใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	จะด�ำเนินกำรน�ำหุ้นสำมัญท่ีเกิดจำกกำรใช้
สิทธิฝำกไว้กับ	“บริษัทศูนย์ฝำกหลักทรัพย์	 (ประเทศไทย)	จ�ำกัด	 เพ่ือผู้ฝำก”	และศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์
จะบันทึกยอดบัญชีจ�ำนวนหุ้นสำมัญท่ีบริษัทหลักทรัพย์นั้นฝำกหุ้นสำมัญอยู่	 	 ในขณะเดียวกันบริษัทหลัก
ทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจ�ำนวนหุ้นสำมัญท่ีผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญฝำกไว้และ
ออกหลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผู้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสำมัญภำยใน	7	วันท�ำกำรนับจำกวันครบก�ำหนดกำรใช้สิทธิ	
(ในแต่ละครั้ง)	ในกรณีนี้ผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิได้รับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญ		จะสำมำรถขำยหุ้นสำมัญท่ีเกิด
จำกกำรใชสิ้ทธิในตลำดหลักทรพัยไ์ด้ทันทีท่ีตลำดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทยอนญุำตให้หุน้สำมัญท่ีเกิดจำก
กำรใช้สิทธิท�ำกำรซื้อขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์

	 	 ในกรณีท่ีผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิท่ีใช้สิทธิซื้อหุ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วเลือกให้บริษัทด�ำเนินกำรตำมข้อ	
5.4.15.2	 ชื่อของผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิท่ีใช้สิทธิซ้ือหุ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วจะต้องตรงกับช่ือเจ้ำของ
บัญชีซ้ือขำยหลักทรัพย์ท่ีผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิประสงค์ท่ีจะฝำกหุ้นสำมัญไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่ำว		 
มิฉะนั้น	บริษัท/ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์/นำยทะเบียนใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	ขอสงวนสิทธิท่ีจะด�ำเนินกำรออก
ใบหุ้นแก่ผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิท่ีใช้สิทธิซื้อหุ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วตำมข้อ	5.4.15.1	แทน

5.4.15.3	 ในกรณีท่ีผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิท่ีใช้สิทธิซื้ อหุ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น	 แต่
ประสงค์จะใช้บริกำรของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์	 โดยผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิประสงค์ท่ีจะฝำกหุ้นสำมัญ
ไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์	สมำชิกเลขท่ี	 600	กรณีน้ี	บริษัทจะด�ำเนินกำรน�ำหุ้นสำมัญท่ีเกิด
จำกกำรใช้สิทธิฝำกไว้กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์	 และศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจ�ำนวน
หุ้นสำมัญ	ตำมจ�ำนวนผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิได้รับกำรจัดสรรไว้ในบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์	สมำชิกเลขท่ี	
600	และออกหลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิท่ีใช้สิทธิซื้อหุ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วภำยใน	
7	 วันท�ำกำรนับจำกวันครบก�ำหนดกำรใช้สิทธิ	 (ในแต่ละครั้ง)	 เมื่อผู้ท่ีใช้สิทธิซื้อหุ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว
ต้องกำรขำยหุ้น	 ผู้ท่ีใช้สิทธิซื้อหุ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วต้องขอถอนหุ้นออกจำกบัญชีเลขท่ี	 600	 ดังกล่ำว
เสียก่อน	 โดยต้องติดต่อผ่ำนบริษัทหลักทรัพย์ท่ัวไป	ซึ่งอำจจะมีค่ำธรรมเนียมในกำรด�ำเนินตำมท่ีศูนย์
รับฝำกหลักทรัพย์	 และ/หรือ	บริษัทหลักทรัพย์นั้น	 ๆ	 ก�ำหนด	 ดังนั้น	 ในกรณีนี้	 ผู้ท่ีใช้สิทธิซื้อหุ้นเป็นท่ี
เรียบร้อยแล้วจะสำมำรถขำยหุ้นท่ีได้รับในตลำดหลักทรัพย์ได้ทันทีท่ีตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อนุญำตให้หุ้นของบริษัทท�ำกำรซ้ือขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์	 และผู้ท่ีใช้สิทธิซื้ อหุ้นเป็นท่ีเรียบร้อย 
แล้วได้ด�ำเนินกำรถอนหุ้นออกจำกบัญชีเลขท่ี	600	ดังกล่ำวแล้ว

5.4.16	 ใบส�ำคัญแสดงสทิธท่ีิบริษัทออกครั้งน้ีไมมี่ขอ้ก�ำหนดใหบ้รษัิทสำมำรถเรียกใหผู้้ถือใบส�ำคัญแสดงสทิธิใชส้ทิธก่ิอน
ระยะเวลำท่ีก�ำหนดตำมใบส�ำคัญแสดงสิทธิ

6.   เง่ือนไขกำรปรบัสทิธิ

	 เพื่อรักษำผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่ำเดิม	 	บริษัทจะด�ำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ	
และ/หรือ	 อัตรำกำรใช้สิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน	ตลอดอำยุของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	 เม่ือเกิดเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หน่ึง
ดังต่อไปนี้

 



18 ข้อก�ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำท่ีของผู้ออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิ ครั้งท่ี 1/2564

6.1	 เมื่อบริษัทมีกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำท่ีตรำไว้ของหุ้นของบริษัท		อันเป็นผลมำจำกกำรรวมหุ้นหรือกำรแบง่แยกหุ้นท่ีจ�ำหนำ่ยแล้ว
ของบรษัิท		โดยกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชส้ทิธแิละอัตรำกำรใชส้ทิธจิะมผีลเมื่อมลูค่ำท่ีตรำไว้มผีลบงัคับใชต้ำมท่ีประกำศผำ่น
ระบบเผยแพรข่้อมูลของตลำดหลักทรัพย์ฯ	

(1)	 รำคำกำรใช้สิทธิ	จะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค�ำนวณดังนี้

 
(2)	 อัตรำกำรใช้สิทธิ	จะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค�ำนวณดังนี้

 

โดยท่ี คือ รำคำกำรใช้สิทธิใหมห่ลังกำรเปล่ียนแปลง

คือ รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง

คือ อัตรำกำรใช้สิทธิใหมห่ลังกำรเปล่ียนแปลง

คือ อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง

คือ มูลค่ำท่ีตรำไว้ของหุ้นสำมัญหลังกำรเปล่ียนแปลง

คือ มูลค่ำท่ีตรำไว้ของหุ้นสำมัญก่อนกำรเปล่ียนแปลง

6.2	 เม่ือบริษัทเสนอขำยหุ้นสำมัญออกใหม่ต่อผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น	 (Right	Offering)	และ/หรือ	 ต่อประชำชนท่ัวไป	
และ/หรือ	ต่อบุคคลในวงจ�ำกัด	โดย	“รำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมัญท่ีออกใหม”่	ต�ำกว่ำร้อยละ	90	ของ	“รำคำตลำดต่อหุ้นของ
หุ้นสำมัญของบริษัท”	ซึ่งกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีนับต้ังแต่วันแรกท่ีผู้ซื้อหุ้น
สำมัญจะไมไ่ด้รับสิทธิในกำรจองซื้อหุ้นสำมัญท่ีออกใหม	่(วันแรกท่ีตลำดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมำย	XR)	ส�ำหรับกรณีท่ีเป็นกำร
เสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม	(Right	Issue)	และ/หรือ	วันแรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญท่ีออกใหมส่�ำหรับกรณีท่ีเป็นกำรเสนอ
ขำยให้แก่ประชำชนท่ัวไป	และ/หรือ	กรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ�ำกัด	(แล้วแต่กรณี)

	 ในกำรน้ี	 “รำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมัญท่ีออกใหม่”	 	ค�ำนวณได้จำกจ�ำนวนเงินท้ังหมดท่ีบริษัทจะได้รับจำกกำรเสนอขำยหุ้น
สำมัญท่ีออกใหม่	หักด้วยค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึ้นจำกกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ท่ีออกน้ัน	 (ถ้ำมี)	หำรด้วยจ�ำนวนหุ้นสำมัญท่ีออกใหม่
ท้ังหมด

	 อนึ่ง	 ในกรณีท่ีมีกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญท่ีออกใหม่พร้อมกันมำกกว่ำ	1	รำคำกำรเสนอขำย	 	ภำยใต้เง่ือนไขท่ีจะต้องจองซื้อหุ้น
ดังกล่ำวด้วยกัน	 ให้น�ำรำคำเสนอขำยทุกรำคำมำค�ำนวณรำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมัญท่ีออกใหม	่ 	แต่ในกรณีท่ีกำรเสนอขำย
ดังกล่ำวไมอ่ยูภ่ำยในเง่ือนไขท่ีต้องจองซื้อด้วยกัน	 ให้น�ำเฉพำะรำคำเสนอขำยท่ีต�ำกว่ำร้อยละ	90	ของ	“รำคำตลำดต่อหุ้นของ
หุ้นสำมัญของบริษัท”	มำค�ำนวณกำรเปล่ียนแปลงเท่ำนั้น

	 “รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท”	 ได้ก�ำหนดไว้เท่ำกับมูลค่ำกำรซื้อขำยหุ้นสำมัญของบริษัทท้ังหมดในแต่ละวันหำร
ด้วยจ�ำนวนหุ้นสำมญัของบริษัทท่ีมกีำรซื้อขำยท้ังหมดในตลำดหลักทรัพย์ในวันดังกล่ำวยอ้นหลังระหว่ำงระยะเวลำ	15	วันท�ำกำร
ติดต่อกันก่อนวันท่ีใช้ในกำรค�ำนวณ

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) 

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
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บริษัท บสิซิเนสอะไลเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 
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(2) อัตราการใชสิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังน้ี 
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19ข้อก�ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำท่ีของผู้ออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิ ครั้งท่ี 1/2564

	 “วันท่ีใช้ในกำรค�ำนวณ”	 หมำยถึงวันแรกท่ีผู้ซื้อหุ้นสำมัญจะไม่ได้รับสิทธิในกำรจองซ้ือหุ้นสำมัญท่ีออกใหม่	 (วันแรกท่ี
ตลำดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมำย	XR)	ส�ำหรับกรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม	 (Right	 Issue)	และ/หรือ	 วันแรกของ
กำรเสนอขำยหุ้นสำมัญท่ีออกใหม	่ส�ำหรับกรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชนท่ัวไป	และ/หรือ	กรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยให้
แก่บุคคลในวงจ�ำกัด	(แล้วแต่กรณี)

	 ในกรณีท่ีไม่สำมำรถหำ	“รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท”	 เน่ืองจำกหุ้นสำมัญไม่มีกำรซื้อขำยในช่วงเวลำดังกล่ำว	
บริษัทจะด�ำเนินกำรก�ำหนดให้ใช้รำคำยุติธรรมของหุ้นสำมัญของบริษัทเพื่อใช้ในกำรค�ำนวณแทน

	 “รำคำยุติธรรม”	หมำยถึง	รำคำท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษำทำงกำรเงินท่ีส�ำนักงำน	ก.ล.ต.	ให้ควำมเห็นชอบ

(1)	 รำคำกำรใช้สิทธิ	จะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค�ำนวณดังนี้

 
(2)	 อัตรำกำรใช้สิทธิ	จะเปล่ียนแปลงตำมสูตรค�ำนวณดังนี้

 

โดยท่ี คือ รำคำกำรใช้สิทธิใหมห่ลังกำรเปล่ียนแปลง

คือ รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง

คือ อัตรำกำรใช้สิทธิใหมห่ลังกำรเปล่ียนแปลง

คือ อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง

คือ รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัท

คือ จ�ำนวนหุ้นสำมัญท่ีได้เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำแล้ว	ณ	วันก่อนวันท่ีใช้ในกำรค�ำนวณ

คือ จ�ำนวนหุ้นสำมัญท่ีออกใหม่เพื่อเสนอขำยต่อผู้ถือหุ้นเดิม	 และ/หรือ	 เสนอขำยให้แก่
ประชำชนท่ัวไปและ/หรือ	เสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ�ำกัด	(แล้วแต่กรณี)

คือ จ�ำนวนเงินท่ีจะได้รับท้ังสิ้น	 หลังหักค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึ้นจำกกำรออกหลักทรัพย์นั้น	 
(ถ้ำม)ี	ท้ังจำกกำรเสนอขำยให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม	และ/หรอื	เสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนท่ัวไป		
และ/หรือ		เสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ�ำกัด	(แล้วแต่กรณี)

 
6.3	 เมื่อบริษัทเสนอขำยหลักทรัพย์ออกใหมใ่ดๆ	ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม	และ/หรือ	เสนอขำยประชำชนท่ัวไป	และ/หรือ	บุคคลในวงจ�ำกัด

โดยท่ีหลักทรพัยน้ั์นมสีทิธท่ีิจะแปลงสภำพ	/	เปล่ียนเปน็หุน้สำมัญได้	หรอืใหส้ทิธใินกำรซื้อหุน้สำมัญ	(“หลักทรพัย์ท่ีออกใหมท่ี่มี
สิทธิแปลงสภำพ”)	เชน่	หุ้นกู้แปลงสภำพ	หรือใบส�ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสำมัญ	โดยท่ี	“รำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมัญท่ีจะ
ออกใหมเ่พื่อรองรับสิทธิ”	ดังกล่ำวต�ำกว่ำร้อยละ	90	ของ	“รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท”

	 กำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชส้ทิธ	ิและอัตรำกำรใชส้ทิธจิะมีผลบงัคับทันทีต้ังแต่วันแรกท่ีผู้ซื้อหุน้สำมญัจะไมไ่ด้รบัสิทธใินกำรซ้ือ
หลักทรพัย์ออกใหมใ่ด	ๆ 	ท่ีมสิีทธิแปลงสภำพ	/	เปล่ียนเปน็หุน้สำมัญหรอืใหส้ทิธิในกำรจองซ้ือหุน้สำมัญ	(วันแรกท่ีตลำดหลักทรพัย์
ขึ้นเครื่องหมำย	XW)	ส�ำหรับกรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยให้กับผู้ถือหุ้นเดิม	(Right	Issue)	และ/หรือ	วันแรกของกำรเสนอขำยหลัก
ทรัพย์ออกใหมใ่ดๆ	ส�ำหรับกรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชนท่ัวไป	และ/หรือ	กรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยให้แก่บุคคลในวง
จ�ำกัด	(แล้วแต่กรณี)	

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
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ในกรณีท่ีไมสามารถหา “ราคาตลาดตอหุนของหุนสามัญของบริษัท” เน่ืองจากหุนสามัญไมมีการซื้อขายในชวงเวลาดังกลาว 

บริษัทจะดําเนินการกําหนดใหใชราคายุติธรรมของหุนสามัญของบริษัทเพ่ือใชในการคํานวณแทน 

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

(1) ราคาการใชสิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังน้ี 
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20 ข้อก�ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำท่ีของผู้ออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิ ครั้งท่ี 1/2564

	 “รำคำสทุธิต่อหุน้ของหุน้สำมญัท่ีออกใหมเ่พื่อรองรบัสทิธ”ิ	ค�ำนวณได้จำกจ�ำนวนเงินท่ีบรษัิทจะได้รับจำกกำรขำยหลักทรพัยท่ี์
ใหสิ้ทธท่ีิจะแปลงสภำพ	/	เปล่ียนเปน็หุน้สำมญั		หรอืใหส้ทิธใินกำรจองซื้อหุน้สำมัญ		หกัด้วยค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจำกกำรออกหลัก
ทรัพย์นั้น	(ถ้ำมี)	รวมกับเงินท่ีจะได้รับจำกกำรแปลงสภำพ	/	เปล่ียนเป็นหุ้นสำมัญ	หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญนั้น	หำรด้วยจ�ำนวน
หุ้นท้ังสิ้นท่ีต้องออกใหมเ่พื่อรองรับกำรใช้สิทธินั้น

	 อนึ่ง	 ในกรณีท่ีมีกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญท่ีออกใหม่พร้อมกันมำกกว่ำ	1	รำคำกำรเสนอขำย	 	ภำยใต้เง่ือนไขท่ีจะต้องจองซื้อหุ้น
ดังกล่ำวด้วยกัน	 ให้น�ำรำคำเสนอขำยทุกรำคำมำค�ำนวณรำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมัญท่ีออกใหม	่ 	แต่ในกรณีท่ีกำรเสนอขำย
ดังกล่ำวไมอ่ยูภ่ำยในเง่ือนไขท่ีต้องจองซื้อด้วยกัน	 ให้น�ำเฉพำะรำคำเสนอขำยท่ีต�ำกว่ำร้อยละ	90	ของ	“รำคำตลำดต่อหุ้นของ
หุ้นสำมัญของบริษัท”	มำค�ำนวณกำรเปล่ียนแปลงเท่ำนั้น	

	 “รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท”	มีควำมหมำยเชน่เดียวกับรำยละเอียดในข้อ	6.2	ข้ำงต้น

	 “วันท่ีใชใ้นกำรค�ำนวณ”	หมำยถึง	วันแรกท่ีผู้ซ้ือหุน้สำมัญจะไมไ่ด้รบัสทิธิในกำรจองซื้อหลักทรพัยท่ี์ออกใหมใ่ด		ๆ 	ท่ีใหส้ทิธแิปลง
สภำพเปล่ียนเป็นหุน้สำมญัหรอืใหส้ทิธใินกำรซื้อหุน้สำมัญ		ส�ำหรบักรณท่ีีเปน็กำรเสนอขำยหลักทรพัยดั์งกล่ำวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม		
(Right	Issue)		และ/หรือ		วันแรกของกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ท่ีออกใหมใ่ด		ๆ		ส�ำหรับกรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชน
ท่ัวไป	และ/หรือ	กรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ�ำกัด	(แล้วแต่กรณี)

(1)	 รำคำกำรใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค�ำนวณดังนี้
 

(2)	 อัตรำกำรใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค�ำนวณดังนี้
 

โดยท่ี คือ รำคำกำรใช้สิทธิใหมห่ลังกำรเปล่ียนแปลง	

คือ รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง

คือ อัตรำกำรใช้สิทธิใหมห่ลังกำรเปล่ียนแปลง

คือ อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง

คือ รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัท

คือ จ�ำนวนหุ้นสำมัญท่ีได้เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำแล้ว	ณ	วันก่อนวันท่ีใช้ในกำรค�ำนวณ

คือ จ�ำนวนหุ้นสำมัญท่ีออกใหมเ่พื่อรองรับกำรใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใด	ๆ 	ท่ีมีสิทธิท่ีจะแปลง
สภำพหรือเปล่ียนเป็นหุ้นสำมัญได้หรือให้สิทธิในกำรจองซ้ือหุ้นสำมัญตำมท่ีเสนอขำย	
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม	และ/หรือ	 เสนอขำยให้แก่ประชำชนท่ัวไป	และ/หรือ	 เสนอขำยให้แก่
บุคคลในวงจ�ำกัด

คือ จ�ำนวนเงินท่ีจะได้รับท้ังสิ้น	หลังหักค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึ้นจำกกำรออกหลักทรัพย์ใด	ๆ	 ท่ีให้
สทิธท่ีิจะแปลงสภำพ	/	เปล่ียนเปน็หุน้สำมญัได้หรอืใหส้ทิธิในกำรจองซื้อหุน้สำมญัส�ำหรบั
กำรเสนอขำยให้แก่ผูถื้อหุน้เดิม	และ/หรอื	เสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนท่ัวไป	และ/หรอื	เสนอ
ขำยให้แก่บุคคลในวงจ�ำกัด	รวมกับเงินท่ีจะได้รับจำกกำรใชส้ทิธิแปลงสภำพ	/	เปล่ียนเปน็
หุ้นสำมัญได้หรือให้สิทธิในกำรจองซื้อหุ้นสำมัญ

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
BA

Aiceice
+

×=  

(2) อัตราการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังน้ี 
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][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 

ข้อกําหนดสทิธิ BIZ-W1 หน้า 21 จาก 30 

บริษัท บสิซิเนสอะไลเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

การเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิ และอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแตวันแรกท่ีผูซื้อหุนสามัญจะไมไดรับสิทธิใน

การซื้อหลักทรัพยออกใหมใดๆ ท่ีมีสิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเปนหุนสามัญหรือใหสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญ (วันแรกท่ี

ตลาดหลักทรัพยข้ึนเครื่องหมาย XW) สําหรับกรณีท่ีเปนการเสนอขายใหกับผูถือหุนเดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรก

ของการเสนอขายหลักทรัพยออกใหมใดๆ สําหรับกรณีท่ีเปนการเสนอขายใหแกประชาชนท่ัวไป และ/หรือ กรณีท่ีเปนการ

เสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (แลวแตกรณี)  

“ราคาสุทธิตอหุนของหุนสามัญท่ีออกใหมเพ่ือรองรับสิทธิ” คํานวณไดจากจํานวนเงินท่ีบริษัทจะไดรับจากการขาย

หลักทรัพยท่ีใหสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเปนหุนสามัญ หรือใหสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญ หักดวยคาใชจายท่ีเกิดข้ึน

จากการออกหลักทรัพยน้ัน (ถามี) รวมกับเงินท่ีจะไดรับจากการแปลงสภาพ / เปลี่ยนเปนหุนสามัญ หรือใชสิทธิซื้อหุน

สามัญน้ัน หารดวยจํานวนหุนท้ังสิ้นท่ีตองออกใหมเพ่ือรองรับการใชสิทธิน้ัน 

อน่ึง ในกรณีท่ีมีการเสนอขายหุนสามัญท่ีออกใหมพรอมกันมากกวา 1 ราคาการเสนอขาย ภายใตเง่ือนไขท่ีจะตองจองซื้อ

หุนดังกลาวดวยกัน ใหนําราคาเสนอขายทุกราคามาคํานวณราคาสุทธิตอหุนของหุนสามัญท่ีออกใหม แตในกรณีท่ีการเสนอ

ขายดังกลาวไมอยูภายในเง่ือนไขท่ีตองจองซื้อดวยกัน ใหนําเฉพาะราคาเสนอขายท่ีต่ํากวารอยละ 90 ของ "ราคาตลาดตอ

หุนของหุนสามัญของบริษัท" มาคํานวณการเปลี่ยนแปลงเทาน้ัน  

"ราคาตลาดตอหุนของหุนสามัญของบริษัท" มีความหมายเชนเดียวกับรายละเอียดในขอ 6.2 ขางตน 

“วันท่ีใชในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกท่ีผูซื้อหุนสามัญจะไมไดรับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพยท่ีออกใหมใดๆ ท่ีใหสิทธิ

แปลงสภาพเปลี่ยนเปนหุนสามัญหรือใหสิทธิในการซื้อหุนสามัญ สําหรับกรณีท่ีเปนการเสนอขายหลักทรัพยดังกลาวใหแกผู

ถือหุนเดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพยท่ีออกใหมใดๆ สําหรับกรณีท่ีเปนการเสนอขาย

ใหแกประชาชนท่ัวไป และ/หรือ กรณีท่ีเปนการเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (แลวแตกรณ)ี 

(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 

MP  คือ   ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท 

A  คือ   จํานวนหุนสามัญท่ีไดเรียกชําระเต็มมูลคาแลว ณ วันกอนวันท่ีใชในการคํานวณ 

B  คือ   จํานวนหุนสามัญท่ีออกใหมเพ่ือรองรับการใชสิทธิของหลักทรัพยใดๆ ท่ีมีสิทธิท่ีจะ

แปลงสภาพหรือเปลี่ยนเปนหุนสามัญไดหรือใหสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญตามท่ี

เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ เสนอขายใหแกประชาชนท่ัวไป และ/หรือ 

เสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด 

ข้อกําหนดสทิธิ BIZ-W1 หน้า 20 จาก 30 

บริษัท บสิซิเนสอะไลเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

การเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิ และอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแตวันแรกท่ีผูซื้อหุนสามัญจะไมไดรับสิทธิใน

การซื้อหลักทรัพยออกใหมใดๆ ท่ีมีสิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเปนหุนสามัญหรือใหสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญ (วันแรกท่ี
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“ราคาสุทธิตอหุนของหุนสามัญท่ีออกใหมเพ่ือรองรับสิทธิ” คํานวณไดจากจํานวนเงินท่ีบริษัทจะไดรับจากการขาย

หลักทรัพยท่ีใหสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเปนหุนสามัญ หรือใหสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญ หักดวยคาใชจายท่ีเกิดข้ึน

จากการออกหลักทรัพยน้ัน (ถามี) รวมกับเงินท่ีจะไดรับจากการแปลงสภาพ / เปลี่ยนเปนหุนสามัญ หรือใชสิทธิซื้อหุน

สามัญน้ัน หารดวยจํานวนหุนท้ังสิ้นท่ีตองออกใหมเพ่ือรองรับการใชสิทธิน้ัน 

อน่ึง ในกรณีท่ีมีการเสนอขายหุนสามัญท่ีออกใหมพรอมกันมากกวา 1 ราคาการเสนอขาย ภายใตเง่ือนไขท่ีจะตองจองซื้อ
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ขายดังกลาวไมอยูภายในเง่ือนไขท่ีตองจองซื้อดวยกัน ใหนําเฉพาะราคาเสนอขายท่ีต่ํากวารอยละ 90 ของ "ราคาตลาดตอ

หุนของหุนสามัญของบริษัท" มาคํานวณการเปลี่ยนแปลงเทาน้ัน  

"ราคาตลาดตอหุนของหุนสามัญของบริษัท" มีความหมายเชนเดียวกับรายละเอียดในขอ 6.2 ขางตน 

“วันท่ีใชในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกท่ีผูซื้อหุนสามัญจะไมไดรับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพยท่ีออกใหมใดๆ ท่ีใหสิทธิ
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ถือหุนเดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพยท่ีออกใหมใดๆ สําหรับกรณีท่ีเปนการเสนอขาย

ใหแกประชาชนท่ัวไป และ/หรือ กรณีท่ีเปนการเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (แลวแตกรณี) 

(1) ราคาการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังน้ี 

)]([
])[(0Pr1Pr
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BXMPAiceice

+
+×

×=  

(2) อัตราการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังน้ี 

])[(
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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   จํานวนหุนสามัญท่ีออกใหมเพ่ือรองรับการใชสิทธิของหลักทรัพยใดๆ ท่ีมีสิทธิท่ีจะ

แปลงสภาพหรือเปลี่ยนเปนหุนสามัญไดหรือใหสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญตามท่ี

เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ เสนอขายใหแกประชาชนท่ัวไป และ/หรือ 

เสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด 

ข้อกําหนดสทิธิ BIZ-W1 หน้า 20 จาก 30 



21ข้อก�ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำท่ีของผู้ออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิ ครั้งท่ี 1/2564

6.4	 เมื่อบรษัิทจ่ำยปนัผลท้ังหมดหรอืบำงสว่นเป็นหุน้สำมญัท่ีออกใหมใ่หแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษัิท	ซึ่งกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชส้ทิธ	ิ
และอัตรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีต้ังแต่วันแรกท่ีผู้ซื้อหุ้นสำมัญจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล	 (วันแรกท่ีตลำดหลักทรัพย์ขึ้น
เครื่องหมำย	XD)

 
(1)	 รำคำกำรใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค�ำนวณดังนี้

 
(2)	 อัตรำกำรใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค�ำนวณดังนี้

 

โดยท่ี คือ รำคำกำรใช้สิทธิใหมห่ลังกำรเปล่ียนแปลง	

คือ รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง

คือ อัตรำกำรใช้สิทธิใหมห่ลังกำรเปล่ียนแปลง

คือ อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง

คือ จ�ำนวนหุ้นสำมัญท่ีได้เรียกช�ำระเต็มมูลค่ำแล้ว	ณ	 วันก่อนวันก�ำหนดรำยชื่อ	 	 (Record	
Date)	หรอืวันก่อนวันปดิสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้เพ่ือสทิธิในกำรรับหุน้ปนัผล	(แล้วแต่กรณ)ี

คือ จ�ำนวนหุ้นสำมัญท่ีออกใหมใ่นรูปแบบของหุ้นสำมัญปันผล

6.5		 เมื่อบริษัทมีกำรจ่ำยเงินปันผลเกินกว่ำอัตรำร้อยละ	90	ของก�ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท		[งบตรวจสอบงวด
ปบีญัชท่ีีจ่ำยเงินปันผล]		หลังจำกหกัเงินส�ำรองตำมกฎหมำย	จำกผลกำรด�ำเนนิงำนในรอบระยะเวลำบญัชใีด	ๆ 			ในระหว่ำงอำยุ
ของใบส�ำคัญแสดงสทิธ	ิ	กำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิและอัตรำกำรใชส้ทิธิจะมีผลบังคับทันทีต้ังแต่วันแรกท่ีผูซ้ื้อหุน้สำมญั
จะไมม่ีสิทธิรับเงินปันผล	(วันแรกท่ีตลำดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมำย	XD)

 
	 ท้ังนี้	อัตรำร้อยละของเงินปันผลท่ีจ่ำยให้กับผู้ถือหุ้น	ค�ำนวณโดยน�ำเงินปันผลท่ีจ่ำยออกจริงจำกผลกำรด�ำเนินงำนในแต่ละรอบ

ระยะเวลำบญัช	ีหำรด้วยก�ำไรสุทธติำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท	[งบตรวจสอบงวดปีบญัชท่ีีจ่ำยเงินปนัผล]	หลังจำกหกั
เงินส�ำรองตำมกฎหมำย	ของผลกำรด�ำเนนิงำนของรอบระยะเวลำบัญชปีีเดียวกัน		โดยท่ีเงินปันผลท่ีจ่ำยออกจรงิดังกล่ำวให้รวม
ถึงเงินปันผลท่ีจ่ำยระหว่ำงกำลในแต่ละรอบบัญชีดังกล่ำวด้วย	

 วันท่ีใช้ในกำรค�ำนวณ		หมำยถึง		วันแรกท่ีผู้ซ้ือหุ้นสำมญัจะไมไ่ด้รบัสทิธใินเงินปันผล	(วันแรกท่ีตลำดหลักทรพัย์ขึ้นเครื่องหมำย	XD)	

(1)	 รำคำกำรใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค�ำนวณดังนี้

 
(2)	 อัตรำกำรใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค�ำนวณดังนี้

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 

ข้อกําหนดสทิธิ BIZ-W1 หน้า 21 จาก 30 

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 

][
][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 

ข้อกําหนดสทิธิ BIZ-W1 หน้า 21 จาก 30 

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 

ข้อกําหนดสทิธิ BIZ-W1 หน้า 21 จาก 30 

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 

][
][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 

ข้อกําหนดสทิธิ BIZ-W1 หน้า 21 จาก 30 

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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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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22 ข้อก�ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำท่ีของผู้ออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิ ครั้งท่ี 1/2564

โดยท่ี คือ รำคำกำรใช้สิทธิใหมห่ลังกำรเปล่ียนแปลง	

คือ รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง

คือ อัตรำกำรใช้สิทธิใหมห่ลังกำรเปล่ียนแปลง

คือ อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง

คือ รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัท

คือ เงินปันผลต่อหุ้นท่ีจ่ำยจริงแก่ผู้ถือหุ้น

คือ เงินปนัผลต่อหุน้ท่ีค�ำนวณได้หำกจ่ำยในอัตรำรอ้ยละ	90	ของก�ำไรสทุธิตำมงบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำรของบริษัท	(ท่ีได้มีกำรตรวจสอบแล้วล่ำสุด)	หลังจำกหักเงินส�ำรองตำม
กฎหมำยหำรด้วยจ�ำนวนหุ้นท้ังหมดท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผล

6.6	 ในกรณีท่ีมีเหตุกำรณ์อันท�ำให้ผลตอบแทนใด	ๆ	ท่ีผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	เสียสิทธิและประโยชน์อันพึงได้		ซึ่งเป็นเหตุกำรณ์ท่ี
ไมไ่ด้ก�ำหนดอยูใ่นข้อ	6.1	 ถึงข้อ	6.5	 ดังกล่ำวข้ำงต้น	ให้เป็นดุลยพินิจของบริษัทในกำรพิจำรณำ	 เพื่อก�ำหนดกำรเปล่ียนแปลง
รำคำกำรใช้สิทธิ	และ/หรือ	 อัตรำกำรใช้สิทธิ	 (หรือปรับจ�ำนวนหนว่ยใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	แทนอัตรำกำรใช้สิทธิ)	 ใหมอ่ยำ่งเป็น
ธรรม		โดยไมท่�ำใหส้ทิธขิองผูถื้อใบส�ำคัญแสดงสทิธิด้อยไปกว่ำเดิม		โดยใหถื้อว่ำผลกำรพิจำรณำนั้นเปน็ท่ีสดุ		และบริษัทจะแจ้ง
เป็นหนังสือให้ส�ำนกังำน	ก.ล.ต.		และนำยทะเบยีนใบส�ำคัญแสดงสทิธิทรำบถึงรำยละเอียดดังกล่ำว		รวมท้ังจัดสง่ข้อก�ำหนดสทิธิ
ฉบบัแก้ไขไปยังหนว่ยงำนต่ำง	ๆ 	ดังกล่ำว		ภำยในระยะเวลำ	15	วันนบัต้ังแต่วันท่ีมีเหตุใหต้้องด�ำเนนิกำรเปล่ียนแปลงกำรใชส้ทิธิ
ดังกล่ำว

6.7	 กำรค�ำนวณกำรเปล่ียนรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ	 6.1	 ถึงข้อ	 6.6	 เป็นอิสระต่อกัน	 และจะค�ำนวณกำร
เปล่ียนแปลงตำมล�ำดับเหตุกำรณ์ก่อนหลัง	 ในกรณีท่ีมีเหตุกำรณ์ต่ำง	ๆ	จะเกิดข้ึนพร้อมกันให้ค�ำนวณกำรเปล่ียนแปลงเรียง
ล�ำดับดังนี้	คือ	ข้อ	6.1	ข้อ	6.5	ข้อ	6.4	ข้อ	6.2	ข้อ	6.3	และข้อ	6.6	โดยในแต่ละล�ำดับครั้งท่ีมีกำรค�ำนวณกำรเปล่ียนแปลงให้คง
สภำพของรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิเป็นทศนิยม	5	ต�ำแหนง่	(ไมต้่องปัดเลขทศนิยมต�ำแหนง่ท่ี	5	และทศนิยมต้ังแต่
ต�ำแหนง่ท่ี	6	ให้ตัดท้ิงท้ังหมด)

6.8	 กำรค�ำนวณกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ	 	และอัตรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ	6.1	 ถึงข้อ	6.6	 	จะไม่มีกำรเปล่ียนแปลงซึ่งท�ำให้
รำคำกำรใช้สิทธิใหมสู่งขึ้น	และ/หรือ	อัตรำกำรใช้สิทธิลดลง		เว้นแต่กรณีกำรรวมหุ้น		ส�ำหรับกำรค�ำนวณจ�ำนวนเงินจำกกำรใช้
สิทธิ	จะค�ำนวณจำกรำคำกำรใช้สิทธิใหมห่ลังกำรเปล่ียนแปลง	(ทศนิยม	5	ต�ำแหนง่)	คูณกับจ�ำนวนหุ้นสำมัญ	(จ�ำนวนหุ้นสำมัญ
ค�ำนวณได้จำก	อัตรำกำรใช้สิทธิใหม	่คูณกับจ�ำนวนใบส�ำคัญแสดงสิทธิท่ีแสดงควำมจ�ำนงกำรใช้สิทธิ	เมื่อค�ำนวณได้จ�ำนวนหุ้น
ออกมำเป็นเศษหุ้นให้ตัดเศษของหุ้นนั้นท้ิง)	

	 ท้ังน้ี	 ในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิจนเป็นผลท�ำให้รำคำกำรใช้สิทธิใหม่ท่ีค�ำนวณตำมสูตรมีรำคำต�ำกว่ำมูลค่ำท่ี
ตรำไว้ของหุ้นสำมัญ	(Par	Value)	ของบริษัทนั้น	ให้ใช้มูลค่ำท่ีตรำไว้ของหุ้นสำมัญของบริษัทเป็นรำคำใช้สิทธิใหม	่เว้นแต่กรณี
ท่ีกฎหมำยก�ำหนดเป็นอยำ่งอ่ืน		ส�ำหรับอัตรำกำรใช้สิทธิใหมใ่ห้ใช้อัตรำกำรใช้สิทธิท่ีค�ำนวณได้ตำมข้อ	6.1	ถึงข้อ	6.6	เชน่เดิม

 
6.9	 บริษัทอำจท�ำกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิควบคู่กับกำรออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิใหมท่ดแทนกำรปรับอัตรำกำรใช้สิทธิก็ได้

6.10	กำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ	และ/หรือ	อัตรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ	6.1	ถึงข้อ	6.6	และ/หรือ	กำรออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิใหม่
ทดแทนกำรปรบัอัตรำกำรใชส้ทิธิตำมขอ้	6.9		บรษัิทจะด�ำเนนิกำรแจ้งรำยละเอียดเก่ียวกับกำรปรบัอัตรำและรำคำของใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิ	 ให้ตลำดหลักทรัพย์ทรำบทันทีผ่ำนระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลำดหลักทรัพย์ฯ	 ก่อนวันท่ีกำรปรับสิทธิมีผลบังคับใช	้

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 เมื่อคํานวณได

จํานวนหุนออกมาเปนเศษหุนใหตัดเศษของหุนน้ันท้ิง)  

ท้ังน้ี ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิจนเปนผลทําใหราคาการใชสิทธิใหมท่ีคํานวณตามสูตรมีราคาต่ํากวามูล

คาท่ีตราไวของหุนสามัญ (Par Value) ของบริษัทน้ัน ใหใชมูลคาท่ีตราไวของหุนสามัญของบรษัิทเปนราคาใชสิทธิใหม เวน

แตกรณีท่ีกฎหมายกําหนดเปนอยางอ่ืน สําหรับอัตราการใชสิทธิใหมใหใชอัตราการใชสิทธิท่ีคํานวณไดตามขอ 6.1 ถึงขอ 

6.6 เชนเดิม 

ข้อกําหนดสทิธิ BIZ-W1 หน้า 22 จาก 30 
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และแจ้งเป็นหนังสือต่อส�ำนักงำน	กลต.		และนำยทะเบียนใบส�ำคัญแสดงสิทธิภำยใน	15	วันนับแต่วันท่ีกำรปรับสิทธิมีผลบังคับ
ใช	้	และจัดสง่ขอ้ก�ำหนดสทิธท่ีิแก้ไขเพิม่เติมใหแ้ก่ผูถื้อใบส�ำคัญแสดงสทิธิภำยใน		15		วันนบัแต่วันท่ีได้รบักำรรอ้งขอเปน็หนงัสอื
จำกผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	 	 และจะจัดให้มีกำรเก็บรักษำส�ำเนำข้อก�ำหนดสิทธิท่ีแก้ไขเพิ่มเติม	ณ	ส�ำนักงำนใหญ่ของบริษัท	
และ/หรือ	ส�ำนักงำนใหญ่ของตัวแทนรับแจ้งควำมจ�ำนงในกำรใช้สิทธิ	 (ถ้ำมี)	 เพ่ือให้ผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	สำมำรถขอตรวจ
สอบส�ำเนำข้อก�ำหนดสิทธิท่ีแก้ไขเพิ่มเติมได้ในวันและเวลำท�ำกำรของสถำนท่ีดังกล่ำว

7.   ค่ำเสยีหำยกรณทีีบ่รษัิทไม่สำมำรถจัดใหม้หีุน้รองรบักำรใช้สทิธิ

	 บริษัทจะชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่ผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	ตำมรำยละเอียดดังนี้

7.1	 บริษัทจะชดใชค่้ำเสยีหำยใหเ้ฉพำะผูถื้อใบส�ำคัญแสดงสทิธท่ีิมำแจ้งควำมจ�ำนงท่ีจะใชส้ทิธใินวันก�ำหนดกำรใชส้ทิธ	ิ(แต่ละครั้ง)	
และบริษัทไม่สำมำรถจัดให้มีหุ้นสำมัญเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส�ำคัญแสดงสิทธิได้อย่ำงครบถ้วน	 โดยค่ำเสียหำยท่ีบริษัท
จะชดใช้ให้แก่ผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำว	สำมำรถค�ำนวณได้ตำมท่ีก�ำหนดในข้อ	7.3	ยกเว้นกรณีท่ีบริษัทไม่สำมำรถออก
หุ้นสำมัญให้แก่ผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิได้เนื่องจำกข้อจ�ำกัดเรื่องสัดส่วนกำรถือหุ้นของคนท่ีมิได้มีสัญชำติไทยตำมท่ีระบุไว้ใน
ข้อ	12		ในกรณีนี้บริษัทไมม่ีหน้ำท่ีต้องชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่ผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิ

7.2	 กำรชดใช้ค่ำเสียหำยตำมข้อ	7.1	บริษัทจะช�ำระให้เป็นเช็ค	ดร๊ำฟท์	 ต๋ัวแลกเงินธนำคำร	หรือค�ำสั่งจ่ำยเงินของธนำคำร	ซึ่งขีด
คร่อมส่ังจ่ำยเฉพำะช่ือผู้ถือใบส�ำคัญสิทธิ	และจะจัดส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภำยใน	10	 วันท�ำกำรนับจำกวันท่ีผู้ถือ
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิมำแจ้งควำมจ�ำนงท่ีจะใช้สิทธิ	ในกรณีท่ีบริษัทไมส่ำมำรถคืนเงินค่ำเสียหำยให้แก่ผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิได้
ภำยในระยะเวลำดังกล่ำว		ผูถื้อใบส�ำคัญแสดงสทิธิจะได้รบัดอกเบ้ียในอัตรำรอ้ยละ	7.5	ต่อป	ี	โดยค�ำนวณนบัแต่วันท่ีพน้ก�ำหนด	
10	วันท�ำกำรดังกล่ำวจนถึง	(แต่ไมร่วม)	วันท่ีผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิได้รับคืนเงินค่ำเสียหำย

	 อยำ่งไรก็ดี		ไมว่่ำในกรณีใด	ๆ	หำกบริษัทได้ท�ำกำรสง่เช็ค		ดร๊ำฟท์		ต๋ัวแลกเงินธนำคำร		หรือค�ำสั่งจ่ำยเงินของธนำคำร	ซึ่งขีด
คร่อมส่ังจ่ำยเฉพำะชื่อผู้ถือใบส�ำคัญสิทธิทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมท่ีอยู่ท่ีระบุในหนังสือแสดงควำมจ�ำนงในกำรใช้สิทธิโดย
ถูกต้องแล้ว	 ให้ถือว่ำผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิได้รับเงินค่ำเสียหำยคืนแล้วโดยชอบและไมมี่สิทธิเรียกร้องดอกเบ้ีย	และ/หรือ	 ค่ำ
เสียหำยใด	ๆ	อีกต่อไป

7.3	 กำรค�ำนวณค่ำเสียหำยท่ีบริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	ตำมข้อ	7.1	มีสูตรกำรค�ำนวณดังนี้

ค่ำเสียหำยต่อใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	1	หนว่ย	เท่ำกับ			B	x	[MP	–	EP]
  

โดยท่ี		 B					คือ	 จ�ำนวนหุ้นสำมัญท่ีไม่สำมำรถจัดให้มีหรือเพิ่มข้ึนได้ตำมอัตรำกำรใช้สิทธิท่ีเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนต่อ	 
	 1	หนว่ยใบส�ำคัญแสดงสิทธิ

	 MP		คือ	รำคำเฉล่ียถ่วงน�ำหนักของหุ้นสำมัญของบริษัท	 ในวันก�ำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละรอบ	 ซึ่งผู้ถือใบ 
	 ส�ำคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส�ำคัญแสดงสทิธิมำแสดงควำมจ�ำนงในกำรใชส้ทิธิ	(รำคำเฉล่ียถ่วงน�ำหนกั 
	 ของหุ้นสำมัญของบริษัท	 	ค�ำนวณจำก	 	มูลค่ำซื้อขำยหุ้นสำมัญท้ังหมด	 	หำรด้วยจ�ำนวนหุ้นสำมัญท่ีม ี
	 กำรซื้อขำยท้ังหมดในตลำดหลักทรัพย์)

	 EP			คือ	รำคำกำรใช้สิทธิ		หรือรำคำกำรใช้สิทธิท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิล่ำสุด	(ถ้ำมี)
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	 ท้ังนี้	 ค่ำเสียหำยท่ีผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิจะได้รับในกรณีท่ีบริษัทไม่สำมำรถจัดให้มีหุ้นรองรับกำรใช้สิทธิได้	ซึ่งต้องไม่ต�ำกว่ำ
สว่นต่ำงระหว่ำงรำคำตลำดของหุ้นของบรษัิท	ซ่ึงเป็นประเภทเดียวกับหุน้ท่ีออกใหมเ่พ่ือรองรบัใบส�ำคัญแสดงสทิธ	ิณ	วันท่ีมีกำร
ใช้สิทธิ	กับรำคำท่ีจะซื้อหุ้นตำมสิทธิในใบส�ำคัญแสดงสิทธิ

7.4	 กำรชดใช้ค่ำเสียหำยตำมข้อนี้ให้ถือเป็นสิ้นสุด

8.   สทิธิและสภำพของหุน้รองรบั

	 หุน้สำมัญออกใหมต่ำมกำรใช้สิทธขิองใบส�ำคัญแสดงสิทธ	ิจะมีสทิธแิละสภำพเท่ำเทียมกับหุน้สำมัญของบรษัิทท่ีออกไปก่อนหนำ้
น้ีทกุประกำร	ซ่ึงรวมท้ังสทิธใินกำรรบัเงินปนัผลหรอืผลประโยชนอ่ื์นใดท่ีบรษัิทใหแ้ก่ผูถื้อหุน้	ท้ังนี้	นบัแต่วันท่ีกระทรวงพำณชิย์
รับจดทะเบียนเพิ่มทุนช�ำระแล้ว	 	และนำยทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทได้จดแจ้งชื่อผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท	 	หำกบริษัทได้ประกำศวันก�ำหนดให้สิทธิในเงินปันผลหรือผลประโยชน์อ่ืนใดแก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันท่ี
กระทรวงพำณชิยร์บัจดทะเบยีนเพิม่ทนุช�ำระแล้ว		และนำยทะเบียนผูถื้อหุน้ของบรษัิทได้จดแจ้งชื่อของผูถื้อใบส�ำคัญแสดงสทิธิ
เป็นผูถื้อหุน้ในสมดุทะเบยีนผูถื้อหุน้ของบริษัท		ผูถื้อใบส�ำคัญแสดงสทิธท่ีิใชส้ทิธซ้ืิอหุน้สำมญัเพิม่ทนุจะไมม่สีทิธิได้รับเงินปนัผล
หรือผลประโยชน์อ่ืนในครำวนั้น

9.  ข้อจ�ำกัดกำรโอนหุน้

	 ตำมข้อบังคับของบริษัท	ข้อ	14	ก�ำหนดว่ำ		หุ้นของบริษัทยอ่มโอนกันได้อยำ่งเสรีโดยไมม่ีข้อจ�ำกัด		เว้นแต่		กำรโอนหุ้นเชน่นั้น
เป็นผลท�ำให้มีคนต่ำงด้ำวถือหุ้นในบริษัทเกินกว่ำร้อยละสี่สิบเก้ำ		(49)		ของจ�ำนวนหุ้นท่ีจ�ำหนำ่ยได้แล้วท้ังหมดของบริษัท		กำร
โอนหุน้รำยใดท่ีจะท�ำใหอั้ตรำสว่นกำรถือหุน้ของคนต่ำงด้ำวของบริษัทเกินอัตรำสว่นขำ้งต้น		บริษัทมีสทิธิปฏิเสธกำรโอนหุน้ของ
บริษัทรำยนั้นได้

10. สถำนภำพของผูถื้อใบส�ำคัญแสดงสทิธิทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรแจ้งควำมจ�ำนงกำรใช้สทิธิ

	 สถำนะของใบส�ำคัญแสดงสทิธท่ีิอยูร่ะหว่ำงวันท่ีผูถื้อใบส�ำคัญแสดงสทิธไิด้แจ้งควำมจ�ำนงในกำรใชส้ทิธแิละวันก่อนวันท่ีกระทรวง
พำณชิยจ์ะรบัจดทะเบยีนเพิม่ทุนช�ำระแล้วอันเนื่องมำจำกกำรใชส้ทิธติำมใบส�ำคัญแสดงสทิธ	ิ	จะมสีถำนภำพและสทิธเิชน่เดียว
กับใบส�ำคัญแสดงสิทธิท่ียังไมไ่ด้แจ้งควำมจ�ำนงในกำรใช้สิทธิ		และสถำนภำพดังกล่ำวนี้จะสิ้นสุดลงในวันท่ีกระทรวงพำณิชย์ได้
รับจดทะเบียนเพิ่มทุนช�ำระแล้วอันเนื่องมำจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส�ำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำวแล้ว

	 ในกรณีท่ีบริษัทมีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ	และ/หรือ	 อัตรำกำรใช้สิทธิในชว่งท่ีบริษัทยังไมไ่ด้น�ำหุ้นสำมัญเพิ่มทุนท่ีเกิดขึ้นจำก
กำรใช้สิทธิตำมใบส�ำคัญแสดงสิทธิเข้ำจดทะเบียนกับกระทรวงพำณิชย์	 	ผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิท่ีได้ท�ำกำรใช้สิทธิแล้วจะได้
รับกำรปรับสิทธิย้อนหลัง		โดยบริษัทจะด�ำเนินกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนใหมเ่พิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิโดยเร็วท่ีสุด
ตำมจ�ำนวนท่ีผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิจะได้รับหำกรำคำกำรใช้สิทธิ	และ/หรือ	อัตรำกำรใช้สิทธิ		(แล้วแต่กรณี)		ท่ีได้ปรับ
ใหมน่ั้นมผีลบงัคับใช	้	อยำ่งไรก็ตำม		ผูถื้อใบส�ำคัญแสดงสทิธิอำจได้รบัหุน้สำมัญสว่นเพิม่ชำ้กว่ำหุน้สำมัญท่ีได้รบัก่อนหน้ำนีแ้ล้ว		
ท้ังนี้ไมเ่กิน	30	-	45	วันนับจำกวันท่ีมีกำรปรับสิทธิ

11. ตลำดรองของใบส�ำคัญแสดงสทิธิทีเ่สนอขำย

	 บริษัทจะน�ำใบส�ำคัญแสดงสิทธิเข้ำจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์เอ็ม	เอ	ไอ
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12. ข้อจ�ำกัดกำรโอนใบส�ำคัญแสดงสทิธิ และข้อจ�ำกัดกำรใช้สทิธิตำมใบส�ำคัญแสดงสทิธิ

	 บริษัทไมม่ีข้อจ�ำกัดในกำรโอนใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	อยำ่งไรก็ตำม	บริษัทมีข้อจ�ำกัดอันสืบเนื่องมำจำกข้อบังคับของบริษัทว่ำด้วย
เรื่องอัตรำสว่นกำรถือหุ้นของคนต่ำงด้ำว	โดยมีรำยละเอียดดังนี้

(ก)	 บริษัทจะไม่ออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิท่ีเป็นคนต่ำงด้ำว	ซึ่งได้ด�ำเนินกำรใช้สิทธิตำมเง่ือนไข
กำรแจ้งควำมจ�ำนงกำรใช้สิทธิตำมข้อ	5.4		หำกกำรใช้สิทธิดังกล่ำวจะท�ำให้สัดสว่นกำรถือหุ้นของคนต่ำงด้ำวมีจ�ำนวน
เกินกว่ำร้อยละ	49	ของจ�ำนวนหุ้นท่ีได้ออกจ�ำหน่ำยแล้วท้ังหมดของบริษัท	ตำมท่ีระบุในข้อบังคับของบริษัท	 (รวมท้ัง
ข้อบังคับบริษัทท่ีจะมีกำรแก้ไขในภำยหลัง)

(ข)	 หำกข้อจ�ำกัดตำมข้อ		(ก)		ขำ้งต้นมผีลท�ำใหผู้้ถือใบส�ำคัญแสดงสทิธิท่ีเป็นคนต่ำงด้ำวท่ีได้ด�ำเนนิกำรใชส้ทิธิตำมเง่ือนไข
กำรแจ้งควำมจ�ำนงกำรใชส้ทิธติำมขอ้	5.4		และตำมหลักกำร	“มำก่อนได้ก่อน”	(First-Come	First-Served)		ไมส่ำมำรถ
ใชส้ทิธิได้ตำมจ�ำนวนท่ีระบุในใบแจ้งควำมจ�ำนงกำรใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมัญเพิม่ทุนไมว่่ำท้ังหมดหรอืบำงสว่น	บริษัท	และ/
หรือ	 ตัวแทนรับแจ้งควำมจ�ำนงในกำรใช้สิทธิ	 (ถ้ำมี)	ขอสงวนสิทธิในกำรส่งเงินท่ีเหลือในส่วนท่ีไม่สำมำรถใช้สิทธิได้
คืนให้แก่ผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิท่ีเป็นคนต่ำงด้ำวดังกล่ำวโดยเช็ค	ดร๊ำฟท์	ต๋ัวแลกเงินธนำคำร	หรือค�ำสั่งจ่ำยเงินของ
ธนำคำร		ซึ่งขีดครอ่มสั่งจ่ำยเฉพำะชื่อผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิ		ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน	10	วันท�ำกำรนับจำก
วันก�ำหนดกำรใช้สิทธิ		(ในครั้งนั้น	ๆ)		ท้ังนี้		กำรคืนจะเป็นไปตำมระยะเวลำและวิธีกำรท่ีสมำคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
ก�ำหนดโดยได้รับควำมเห็นชอบจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์		โดยไมม่ีดอกเบี้ย	

(ค)	 ผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิท่ีเป็นคนต่ำงด้ำวจะไม่ได้รับกำรชดเชยหรือชดใช้ไม่ว่ำในรูปแบบใดจำกบริษัทและตัวแทนรับ
แจ้งควำมจ�ำนงในกำรใชส้ทิธ	ิ	(ถ้ำม)ี		ในกรณีท่ีไมส่ำมำรถใชสิ้ทธติำมใบส�ำคัญแสดงสทิธไิด้โดยมีสำเหตมุำจำกขอ้จ�ำกัด
เรื่องอัตรำสว่นกำรถือหุ้นของคนต่ำงด้ำวตำมข้อ	(ก)	ข้ำงต้น	

13. กำรแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อก�ำหนดสทิธิ

13.1	 กำรแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อก�ำหนดสทิธใินเรื่องท่ีเปน็ประโยชนต่์อผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสทิธิอยำ่งชดัแจ้ง		หรือเรื่องท่ีต้องด�ำเนนิกำร
ใหเ้ปน็ไปตำมกฎหมำยหรือหลักเกณฑ์ท่ีก�ำหนดในกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรพัย์และตลำดหลักทรพัย	์	หรอืกฎหมำยอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง	
กฎ	ระเบียบ	หรือข้อบังคับ	หรือค�ำสั่งท่ีมีผลบังคับท่ัวไปหรือประกำศ	หรือข้อบังคับของส�ำนักงำน	ก.ล.ต.	ท่ีเก่ียวข้อง	หรือกรณี
กำรปรบัสทิธติำมข้อ	6	หรอืเร่ืองท่ีไมท่�ำให้สิทธปิระโยชนข์องผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสทิธด้ิอยลง	หรือเร่ืองกำรแก้ไขขอ้ผดิพลำดท่ี
เหน็ได้โดยชดัแจ้ง	ให้บรษัิทโดยมติอนมุติัจำกคณะกรรมกำรบรษัิทกระท�ำได้โดยไมต้่องได้รบัควำมยินยอมจำกท่ีประชุมผูถื้อใบ
ส�ำคัญแสดงสิทธิก่อน	

13.2	 กำรแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อก�ำหนดสิทธนิอกจำกกรณตีำมขอ้	13.1	ต้องได้รบัควำมยนิยอมจำกบริษัทและท่ีประชุมผูถื้อใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิตำมวิธีกำรท่ีระบุไว้ในข้อ	14

13.3	 กำรแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อก�ำหนดสิทธิไมว่่ำกรณีใดๆ		ต้องไมข่ัดหรือแย้งกับข้อก�ำหนดตำมประกำศ	ทจ.	34/2551		(รวมท้ังท่ีมี
กำรแก้ไขเพิ่มเติม)		และเป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์		ตลอดจนกฎหมำยอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง		เว้นแต่
จะได้รับกำรผอ่นผัน

13.4	 บรษัิท	และ/หรือ	ผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิไมส่ำมำรถเสนอใหแ้ก้ไขขอ้ก�ำหนดสทิธใินเรื่องกำรขยำยอำยุของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ได้	รวมถึงไมส่ำมำรถเสนอแก้ไขอัตรำกำรใช้สิทธิ		และรำคำกำรใช้สิทธิ		เว้นแต่เป็นกรณีกำรปรับสิทธิตำมข้อ	6
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13.5	 บรษัิทจะด�ำเนนิกำรแจ้งต่อผูถื้อใบส�ำคัญแสดงสิทธทิกุรำยใหท้รำบถึงรำยละเอียดกำรแก้ไขเปล่ียนแปลงขอ้ก�ำหนดสทิธติำมท่ี
กล่ำวในข้อ	13.1		หรือ	13.2		ผำ่นระบบเผยแพรข่้อมูลของตลำดหลักทรัพย์ฯ	ทันที		และแจ้งเป็นหนังสือต่อส�ำนักงำน	ก.ล.ต.	
และนำยทะเบยีนใบส�ำคัญแสดงสทิธ	ิ	ใหท้รำบถึงรำยละเอียดกำรแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อก�ำหนดสทิธิตำมท่ีกล่ำวในขอ้	13.1	หรอื	
13.2	และจะจัดสง่ขอ้ก�ำหนดสิทธท่ีิมีกำรแก้ไขเปล่ียนแปลงดังกล่ำวภำยใน	15	วันนับแต่วันท่ีกำรแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อก�ำหนด
สิทธิมีผลบังคับใช้ให้แก่หน่วยงำนดังกล่ำว	และจะจัดส่งข้อก�ำหนดสิทธิท่ีมีกำรแก้ไขเปล่ียนแปลงดังกล่ำวให้แก่ผู้ถือใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิภำยใน	15	วันนับแต่วันท่ีได้รับกำรร้องขอเป็นหนังสือจำกผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	โดยผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิต้อง
รบัผดิชอบค่ำใชจ่้ำยตำมสมควรตำมท่ีบริษัท/นำยทะเบยีน/ศนูยร์บัฝำกหลักทรพัย์ก�ำหนด		ท้ังนี	้	บรษัิทจะจัดใหม้กีำรเก็บรักษำ
ส�ำเนำข้อก�ำหนดสิทธิท่ีแก้ไขเปล่ียนแปลง		ณ		ส�ำนักงำนใหญข่องบริษัท		และส�ำนักงำนใหญข่องตัวแทนรับแจ้งควำมจ�ำนงใน
กำรใช้สิทธิ	(ถ้ำมี)	เพื่อให้ผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิสำมำรถขอตรวจสอบส�ำเนำข้อก�ำหนดสิทธิท่ีแก้ไขเปล่ียนแปลงได้ในวันและ
เวลำท�ำกำรของสถำนท่ีดังกล่ำว

14. กำรประชุมผูถื้อใบส�ำคัญแสดงสทิธิ

	 กำรเรียก	และ/หรือ	กำรประชุมผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	ให้เป็นไปตำมวิธีกำรดังต่อไปนี้

14.1	 บรษัิทมสีทิธเิรยีกกำรประชุมผูถื้อใบส�ำคัญแสดงสทิธิได้ไมว่่ำในเวลำใด	ๆ 	ตำมท่ีเหน็สมควร	แต่บรษัิทต้องจัดใหม้กีำรประชุมผู้
ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิเพื่อขอมติในกำรด�ำเนินกำรอยำ่งใดอยำ่งหนึ่งโดยเร็วภำยใน	30	วันนับแต่วันเกิดเหตุกำรณ์ดังต่อไปนี้

(ก)	 เมื่อมเีหตกุำรณ์ส�ำคัญท่ีอำจกระทบต่อสิทธิของผูถื้อใบส�ำคัญแสดงสทิธิอยำ่งเปน็นยัส�ำคัญ		หรอืกระทบต่อควำมสำมำรถ
ของบริษัทในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีตำมข้อก�ำหนดสิทธิ	หรือ

(ข)	 เมื่อบริษัทหรือผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิท่ีถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิรวมกันไมน่้อยกว่ำร้อยละ	25	ของจ�ำนวนหนว่ยของใบ
ส�ำคัญแสดงสิทธิท่ีเสนอขำยหรือจัดสรรแล้วเฉพำะท่ียังมิได้มีกำรใช้สิทธิ	ประสงค์จะเสนอขอแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อ
ก�ำหนดสิทธิตำมข้อ	 13	 ท้ังนี้	 บริษัท	และ/หรือ	ผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิท่ีจะเสนอขอแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อ
ก�ำหนดสิทธิในเรื่องอำยุของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ		อัตรำกำรใช้สิทธิ		และรำคำกำรใช้สิทธิ	

	 ในกรณีท่ีบริษัทไม่ด�ำเนินกำรเรียกประชุมผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิภำยในระยะเวลำท่ีก�ำหนดผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิท่ีถือใบ
ส�ำคัญแสดงสิทธิรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ	25	ของจ�ำนวนหน่วยของใบส�ำคัญแสดงสิทธิท่ีเสนอขำยหรือจัดสรรแล้วเฉพำะท่ี
ยังมิได้มีกำรใช้สิทธิ	ณ	ขณะนั้น	สำมำรถด�ำเนินกำรเรียกประชุมผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิแทนบริษัทได้

	 บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนเพื่อก�ำหนดสิทธิของผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกำร
ประชุมดังกล่ำวภำยใน	21	วันก่อนวันประชุมผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	

	 กรณีท่ีบริษัทไมส่ำมำรถจัดประชุมได้ทันภำยในอำยุของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	 ให้ถือว่ำกำรด�ำเนินกำรประชุมสิ้นสุดลงและไมไ่ด้
มีกำรจัดประชุมในครั้งนี้

14.2	 หนังสือเชิญประชุม

	 ในกำรเรียกประชุมผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	 	 ไม่ว่ำจะเป็นกำรประชุมเนื่องจำกบริษัทหรือผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิร้องขอ	 ให้
บริษัทส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	 (ระบุสถำนท่ีท่ีจะใช้ประชุมโดยต้องอยู่ในท้องท่ีอันเป็นท่ีต้ังส�ำนักงำน
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ใหญ่ของบริษัท	หรือจังหวัดใกล้เคียง	หรือกรุงเทพมหำนคร	 วัน	และเวลำท่ีจะประชุม	รวมท้ังเรื่องท่ีจะพิจำรณำในท่ีประชุม)	
ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิทุกรำย	และแจ้งให้นำยทะเบียนผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิทรำบ		เป็นระยะ
เวลำไมน่้อยกว่ำ	7	วันก่อนวันประชุมผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิ

14.3	 กำรมอบฉันทะ

	 ผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิอำจแต่งต้ังผู้รับมอบฉันทะให้เข้ำรว่มประชุม	และ/หรือ	ออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ถือใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิครำวใด	ๆ	 ก็ได้	 โดยผู้รับมอบฉันทะดังกล่ำวจะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะ	 (ซึ่งท�ำตำมแบบท่ีบริษัท	และ/หรือ	นำย
ทะเบียนผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิก�ำหนด	และได้จัดสง่ให้แก่ผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม)	ต่อประธำน
ท่ีประชุมหรือบุคคลท่ีประธำนท่ีประชุมมอบหมำยก่อนเริ่มกำรประชุมผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิ

14.4	 องค์ประชุม

	 ท่ีประชุมผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิและผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	 (ถ้ำมี)	มำ
ประชุมไมน่้อยกว่ำ	25	 (ยี่สิบห้ำ)	รำย	 	ซึ่งถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิรวมกันเป็นจ�ำนวนไมน่้อยกว่ำหนึ่งในสำม	 (1/3)	ของจ�ำนวน
หน่วยท้ังหมดของใบส�ำคัญแสดงสิทธิท่ีเสนอขำยหรือจัดสรรแล้วเฉพำะท่ียังไม่ได้ใช้สิทธิ	 เข้ำร่วมประชุมจึงจะครบเป็นองค์
ประชุม

	 ในกรณีท่ีได้มีกำรเรียกประชุมผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิครั้งใด	 	 เมื่อล่วงเวลำนัดไปแล้วถึง	1	 (หนึ่ง)	 	ชั่วโมง	 	แต่จ�ำนวนผู้ถือใบ
ส�ำคัญแสดงสิทธิซึ่งมำเข้ำรว่มประชุมไมค่รบองค์ประชุม	ให้ถือว่ำกำรประชุมเป็นอันระงับไป	ในกรณีท่ีกำรประชุมดังกล่ำวจัด
ขึ้นโดยบริษัท	บริษัทจะจัดให้มีกำรประชุมใหมภ่ำยในระยะเวลำไมน่้อยกว่ำ	7	 วันแต่ไมเ่กิน	14	วัน	นับแต่วันท่ีก�ำหนดเป็นวัน
ประชุมครำวก่อนโดยปฏิบัติตำมข้อ	14.2		ซึ่งในกำรประชุมครั้งหลังนี้ไมบ่ังคับว่ำจะต้องครบองค์ประชุม

14.5	 ประธำนท่ีประชุม

	 ให้ประธำนกรรมกำร	หรอืรองประธำนกรรมกำร		หรอืประธำนกรรมกำรตรวจสอบ		หรอืกรรมกำรรำยใดรำยหนึ่งของบรษัิท	หรอื
บุคคลท่ีผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิคัดเลือก		(เรียงตำมล�ำดับในกรณีท่ีบุคคลก่อนหน้ำไมเ่ข้ำรว่มประชุม)		ท�ำหน้ำท่ีเป็นประธำน
ของท่ีประชุมผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิ

14.6	 มติท่ีประชุม

	 มติของท่ีประชุมผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	 	 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำก่ึงหนึ่งของจ�ำนวนหน่วยใบส�ำคัญแสดงสิทธิท้ังหมด
ของผูถื้อใบส�ำคัญแสดงสทิธิหรอืผูร้บัมอบฉนัทะท่ีเขำ้ประชุมและมีสทิธิออกเสยีง	และใหม้ตินั้นมีผลผกูพนัผูถื้อใบส�ำคัญแสดง
สิทธิท้ังหมดไมว่่ำจะได้เข้ำรว่มประชุมหรือไม่

	 ในกำรออกเสียงลงคะแนน	ใหผู้้ถือใบส�ำคัญแสดงสทิธมิคีะแนนเสยีงเท่ำกับหนว่ยของใบส�ำคัญแสดงสทิธิท่ีถืออยู่	โดยใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิ	1	หนว่ยมี	1	เสียง	ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเห็นด้วยและคะแนนเสียงไมเ่ห็นด้วยมีจ�ำนวนเท่ำกัน	ให้ประธำนท่ีประชุมมี
สิทธิออกเสียงชี้ขำดเพิ่มขึ้นอีก	1	เสียง

	 บริษัทจะด�ำเนินกำรแจ้งมติท่ีประชุมผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิต่อตลำดหลักทรัพย์ภำยในวันประชุมหรืออย่ำงช้ำก่อนเปิด
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ตลำดหลักทรัพย์ช่วงเช้ำของวันท�ำกำรถัดไปนับแต่วันประชุมผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	 	 รวมท้ังแจ้งต่อส�ำนักงำน	ก.ล.ต.	และ
นำยทะเบียนผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิ		ภำยในระยะเวลำ	15	วันนับแต่วันประชุมผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิ

14.7	 รำยงำนกำรประชุม

	 บริษัทจะจัดท�ำรำยงำนกำรประชุมผูถื้อใบส�ำคัญแสดงสทิธิภำยในระยะเวลำไมเ่กิน	14	วัน		นบัแต่วันประชุมผูถื้อใบส�ำคัญแสดง
สิทธิ	โดยให้ประธำนท่ีประชุมผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิในครั้งนั้นๆ	เป็นผู้ลงนำมรับรองรำยงำนกำรประชุม	และจัดเก็บรำยงำน
กำรประชุมไว้กับบริษัท		ท้ังนี้	บริษัทจะจัดสง่รำยงำนกำรประชุมให้แก่ผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิเมื่อได้รับกำรร้องขอภำยใน	15	
วันนับแต่วันท่ีบรษัิทได้รบักำรรอ้งขอเปน็หนังสอืจำกผูถื้อใบส�ำคัญแสดงสทิธ	ิโดยผูถื้อใบส�ำคัญแสดงสทิธต้ิองรบัผดิชอบค่ำใช้
จ่ำยตำมสมควรตำมท่ีบริษัทก�ำหนด

14.8	 ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุม

	 บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยตำมสมควรท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นในกำรจัดประชุมผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิทุกครั้ง

15.   ผลบงัคับข้อก�ำหนดสทิธิและกฎหมำยทีใ่ช้บงัคับ

	 ข้อก�ำหนดสิทธินี้จะมีผลใช้บังคับในวันท่ีออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิไปจนถึงวันก�ำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย	 (ซึ่งตรงกับวันครบ
ก�ำหนดอำยุของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ)	โดยข้อก�ำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับ	และตีควำมตำมกฎหมำยไทย	

	 ในกรณท่ีีมีขอ้ควำมใดในสว่นท่ี	2	ของข้อก�ำหนดสิทธขิดัหรือแย้งกับขอ้ควำมในสว่นท่ี	1	ของขอ้ก�ำหนดสทิธนิี	้ใหข้อ้ควำมในสว่น
ท่ี	1	มีผลใช้บังคับ	และในกรณีท่ีมีข้อควำมใดๆ	ในข้อก�ำหนดสิทธินี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมำยหรือประกำศใด	ๆ	ท่ีมีผลใช้บังคับกับ
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	 ให้ใช้ข้อควำมตำมกฎหมำยหรือประกำศดังกล่ำวบังคับกับใบส�ำคัญแสดงสิทธิแทนข้อควำมของข้อก�ำหนด
สิทธินี้	ท้ังนี้	เฉพำะในสว่นท่ีขัดหรือแย้งกันนั้น

ผู้ออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิขอรับรองว่ำ	 จะปฏิบัติตำมรำยละเอียดและเง่ือนไขของข้อก�ำหนดสิทธินี้โดยเครง่ครัด	 จึงได้ลงนำมไว้เป็น
หลักฐำน	ณ	วันท่ี	3	พฤศจิกำยน	2564

ผู้ออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ

บรษัิท บสิซเินสอะไลเม้นท์ จ�ำกัด (มหำชน)
                                                                       

     
(นำยสมพงษ์	ชื่นกิติญำนนท์)
	กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำม

 
 
 

 

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) 

 

 





เอกสารการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2563

บร�ษัท บิสซ�เนสอะไลเมนท จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 14:00 น.

ณ หอง CROWNE 1-3 ชั�น 21 โรงแรมคราวนพลาซา

เลขที่ 952 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสุร�ยวงศ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

บร�ษัท บิสซ�เนสอะไลเม�นท� จำกัด (มหาชน)
92/45 อาคารสาธรธานี 2 ชั ้น 16 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร +66 2636 6828-9 แฟ�กซ� +66 2236 3167 อีเมล  ir@bizalignment.com 

เนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช�้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

บร�ษัทจ�งขอความรวมมือจากผูถือหุนทุกทาน พ�จารณาถึงแนวทางการมอบฉันทะใหแกกรรมการอิสระ พรอมลงคะแนนเสียงลวงหนา 

และจัดสงกลับมายังบร�ษัท แทนการเขารวมประชุมดวยตนเอง

หากทานประสงคเขารวมประชุมดวยตนเอง หร�อรับมอบฉันทะมารวมประชุม เพ��อความสะดวกรวดเร�วในการลงทะเบียน 

กรุณาปฏิบัติตามขั�นตอนตาง ๆ โดยเครงครัด ทั�งนี้บร�ษัทจำกัดจำนวนที่นั�ง สำหรับผูเดินทางมาเขารวมประชุมดวยตนเอง 

ตามหลักการรักษาระยะหาง จ�งตองขออภัยในความไมสะดวกบางประการ มา ณ โอกาสนี้ดวย


