


 

 

 

 

ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

และผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสำมญัของ 

บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกัด (มหำชน) คร้ังที่ 1 (TSR-W1) 
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ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
และผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสำมัญของ 

บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกัด (มหำชน) คร้ังที่ 1 (TSR-W1) 
 

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1 (TSR-W1) (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ”) 
ออกโดยบริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ตามมติที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2558 เม่ือวนัที่ 24 เมษายน 
2558 

 
ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิจะไดรั้บสิทธิตามที่ไดก้  าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิน้ี โดยบริษัทและผู ้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ
จะตอ้งผูกพนัตามขอ้ก าหนดสิทธิทุกประการ และให้ถือว่าผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิไดรั้บทราบและเขา้ใจขอ้ก  าหนดต่างๆ 
ในขอ้ก  าหนดสิทธิน้ีเป็นอย่างดีแลว้ ทั้งน้ี บริษทัจะจดัใหมี้การเก็บรักษาส าเนาขอ้ก  าหนดสิทธิน้ีไว ้ณ ส านักงานใหญ่ของ
บริษทั เพื่อใหผู้ถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิขอตรวจสอบส าเนาขอ้ก  าหนดสิทธิ ไดใ้นวนัและเวลาท าการของบริษทั 
 
ค ำจ ำกัดควำม 
ค ำและข้อควำมต่ำงๆ ที่ใช้อยู่ในข้อก ำหนดสิทธิให้มีควำมหมำยดังต่อไปน้ี 
ข้อก ำหนดสิทธิ หมายถึง ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู ้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิและ         

ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากัด 
(มหาชน) คร้ังท่ี 1  (TSR-W1) รวมถึงท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม (ถา้มี) 

ใบส ำคญัแสดงสิทธิ หมายถึง ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท เธียรสุรัตน์  จ  ากัด 
(มหาชน) คร้ังท่ี 1 (TSR-W1) ชนิดระบุช่ือผูถ้ือและโอนเปลี่ยนมือได ้ที่
จัดสรรให้แก่ผู ้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน
อตัราส่วน 2 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ กรณีมีเศษให้
ปัดท้ิง โดยบริษัทก าหนดรายช่ือผู ้ถือหุ้นที่ มีสิทธิได้รับการจัดสรร
ใบส าคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 และให้
รวบรวมรายช่ือตามมาตรา  225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์2535 (รวมทั้งที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน
พกัการโอนหุน้ในวนัที่ 14 ธนัวาคม 2558 

ใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ หมายถึง เอกสารที่ออกโดยบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อ
ใช้แทนใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของ บริษัท เธียรสุรัตน์ 
จ  ากดั (มหาชน) คร้ังที่ 1 (TSR-W1) 

บริษัท หรือผู้ออกใบส ำคญัแสดง
สิทธิ 

หมายถึง บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 

ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ หมายถึง ผูท้รงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิตามข้อ 1.4.3  และให้รวมถึงผู ้ถือใบ
แทนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั 

วันท ำกำร หมายถึง  วนัที่ธนาคารพาณิชยเ์ปิดท าการตามปกติในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่ใช่วนั
เสาร์หรือวนัอาทิตย ์หรือวนัหยดุธนาคารอื่นใด ที่ก  าหนดโดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทยประกาศใหเ้ป็นวนัหยดุของธนาคารพาณิชย ์
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ประกำศ ทจ. 34/2551 หมายถึง ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เร่ือง การขออนุญาต
และการอนุญาตให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นท่ีออกใหม่
และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ  ลงวนัที่ 15 ธันวาคม 
2551 รวมถึงท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม 

ส ำนักงำน ก.ล.ต. หมายถึง ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ 
ตลำดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ หมายถึง บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
วันที่ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ หมายถึง วนัที่ 21 ธนัวาคม 2558 
วันใช้สิทธิ หมายถึง ใหมี้ความหมายตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 1.2.1 ของขอ้ก  าหนดสิทธิ 
วันใช้สิทธิคร้ังสุดท้ำย หมายถึง ใหมี้ความหมายตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 1.2.1 ของขอ้ก  าหนดสิทธิ 
ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงใน
กำรใช้สิทธิ 

หมายถึง ใหมี้ความหมายตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 1.2.2 ของขอ้ก  าหนดสิทธิ 

 
1.   รำยละเอียดของใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
 

บริษทัไดอ้อกและจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ จ านวนไม่เกิน 200,666,667 หน่วย ให้แก่ผูถ้ือหุ้นสามญัเดิมของบริษทั ตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ตามสัดส่วนการถือหุ้นในอตัราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วย
ใบส าคญัแสดงสิทธิ กรณีมีเศษให้ปัดท้ิง โดยบริษทัก าหนดรายช่ือผู ้ถือหุ้นที่มีสิทธิไดรั้บการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 
(Record Date) ในวนัที่ 11 ธันวาคม 2558 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา  225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที่ 14 ธันวาคม 2558 โดยมี
รายละเอียดของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัดงัต่อไปน้ี 
 
1.1. ลักษณะส ำคญัของใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

 

ประเภทใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
 
ผู้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1 
(TSR-W1) 
บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 

ที่อยู่ผู้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ เลขที่ 43/9 หมู่ที่ 7 ซอยชูชาติอนุสรณ์ 4 ต  าบลบางตลาด อ  าเภอปากเกร็ด 
จงัหวดันนทบุรี 11120 
โทรศพัท ์0-2819-8899 ต่อ 1118 และ 1636 โทรสาร 0-2962-6675 

ชนิดของใบส ำคญัแสดงสิทธิ ชนิดระบุช่ือผูถ้ือและสามารถเปลี่ยนมือได ้
จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ออก ไม่เกิน 200,666,667 หน่วย 
จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ออกเพื่อรองรับ
กำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

ไม่เกิน 200,666,667 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 50  ของจ านวน
หุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัภายหลงัการจ่ายหุน้ปันผลแลว้ 

รำคำเสนอขำยต่อหน่วย 0.00 บาท (ไม่คิดมูลค่า) 
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วิธีกำรจัดสรร จดัสรรให้แก่ผูถ้ือหุ้นสามญัเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 
โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราส่วน 2 หุน้สามญัเดิมต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ กรณีมี
เศษให้ปัดท้ิง โดยบริษัทก าหนดรายช่ือผูถ้ือหุ้นที่มีสิทธิไดรั้บการจัดสรรใบส าคัญ
แสดงสิทธิ (Record Date) ในวนัที่ 11 ธันวาคม 2558 และให้รวบรวมรายช่ือตาม
มาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์2535 (รวมทั้งที่มีการ
แกไ้ขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัที่ 14 ธนัวาคม 2558 

อำยุของใบส ำคญัแสดงสิทธิ 3  ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
วันที่ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ วนัที่ 21 ธนัวาคม 2558 
อัตรำกำรใช้สิทธิ ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 ห น่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น  (เว ้นแต่จะมีการ

เปลี่ยนแปลงในภายหลงัตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 
รำคำกำรใช้สิทธิ 2.00 บาท ต่อ 1 หุ้นสามญั (เวน้แต่จะมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัตามเง่ือนไขการ

ปรับสิทธิ) ทั้งน้ี หากมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิ ราคาการใชสิ้ทธิจะตอ้งไม่ต ่ากว่ามูล
ค่าที่ตราไวข้องหุน้ของบริษทั  

ระยะเวลำกำรใช้สิทธิ ผูถ้ือใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิไดใ้นวนัท าการ
สุดทา้ยของเดือนพฤษภาคมของแต่ละปี ตลอดอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ  วนัใช้
สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิคร้ังแรกวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2559 และวนัใชสิ้ทธิคร้ัง
สุดทา้ยจะตรงกบัวนัที่ใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 3 ปี ซ่ึงตรงกบัวนัที่ 20 ธันวาคม 
2561 ในกรณีที่วนัใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ังตรงกบัวนัหยดุท าการของบริษทั ใหเ้ลื่อนวนั
ใชสิ้ทธิเป็นวนัท าการสุดทา้ยก่อนวนัใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง 

ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำร
ใช้สิทธิ 

ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัสามารถ
แจ้งความจ านงในการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิได้ ในระหว่างเวลา 9.00 - 
16.00 น. ในวันท าการภายในระยะเวลา 5 วนัท าการก่อนวนัใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง 
ส าหรับการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ก  าหนดให้มีระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้
สิทธิ 15 วนัก่อนวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย รายละเอียดตามที่ปรากฏระบุไวใ้นขอ้ 1.2.2 

วันครบก ำหนดกำรใช้สิทธิคร้ัง
สุดท้ำย 

วนัที่ 20 ธนัวาคม 2561 

นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  
ตลำดรองของใบส ำคญัแสดงสิทธิ บริษัทจะน าใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออกและจัดสรรในคร้ังน้ีเข้าจดทะเบียนเป็น

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ตลำดรองของหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำร
ใช้สิทธิ 

บริษทัจะน าหุ้นสามญัที่เกิดจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียน
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

วิธีกำรและเงื่อนไขกำรใช้สิทธิ เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 1.2 
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น เน่ืองจากใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกในคร้ังน้ีจัดสรรให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทัตาม

สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จึงไม่มีผลกระทบต่อผู ้ถือหุ้น  ณ วันที่ออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
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อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทตามใบส าคัญแสดงสิทธิ
ครบถว้นทั้งจ านวนและผูใ้ชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวไม่ใช่ผูถ้ือหุ้นเดิม
ของบริษทัทั้งจ านวน จะมีผลกระทบต่อผูถ้ือหุน้เดิมของบริษทั (Dilution Effect) ดงัน้ี 
 
1.   การลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) 
หากมีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ครบตามใบส าคญัแสดงสิทธิทั้งจ านวนและผูใ้ชสิ้ทธิไม่ใช่ผู ้
ถือหุน้เดิม จะท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของผูถ้ือหุ้นเดิมลดลงเท่ากบัร้อยละ 33.33 โดย
ค านวณจากจ านวนหุ้นรองรับท่ีออกหารดว้ยผลบวกของ (1) จ านวนหุ้นที่ช  าระแลว้ 
กบั (2) จ านวนหุน้รองรับท่ีออก โดยการค านวณดงัน้ี 
Control Dilution  =                        จ านวนหุน้รองรับท่ีออก                                                  
                                  จ านวนหุน้ที่ช  าระแลว้ + จ านวนหุน้รองรับท่ีออก        

 33.33%           =                    200,666,667           
                    401,333,333 + 200,666,667 
 

 2. การลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) 
ผูถ้ือหุน้เดิมจะไดรั้บผลกระทบจากการลดลงของราคาหุน้ เน่ืองจากผูถ้ือหุน้เดิมไม่ใช้
สิทธิและมีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผูถ้ือหุน้เดิมใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ (TSR-W1) 
ทั้งจ านวน จะท าใหเ้กิดราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัท่ี 2.00 บาทต่อ 1 หุน้ ซ่ึงต ่ากว่าราคา
ตลาดก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติ ค  านวณจากราคาตลาดถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกั
ของหุน้ยอ้นหลงั 7 วนัท าการติดต่อกนั ก่อนวนัประชุมคณะกรรมการของบริษทั คร้ัง
ที่ 2/2558 เม่ือวนัที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2558  ซ่ึงมีมติอนุมติัการออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 (TSR-W1) (ระหว่างวนัที ่18-26 กุมภาพนัธ์ 2558) โดย
การค านวณดงัน้ี 
Price Dilution  =   (ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย  - ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย) 
                                                      ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย 
ทั้งน้ี ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย  =  {(ราคาตลาดก่อนการเสนอขายxจ านวนหุน้  
ช าระแลว้) + (ราคาการใชสิ้ทธิxจ านวนหุน้รองรับ TSR-W1)} /                                                    
(จ านวนหุน้ช าระแลว้+จ านวนหุน้รองรับ TSR-W1) 
ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย  = (10.02x401,333,333)+(2x200,666,667) 

(401,333,333+200,666,667) 
                                              = 7.35 
Price Dilution                       = (10.02-7.35)/10.02 
                                             = 26.68% 

  

  



หนา้ 5  

  

1.2      กำรใช้สิทธิและเงื่อนไขกำรใช้สิทธิ 
 

1.2.1 วันใช้สิทธิ  
ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิไดใ้นวนัท าการสุดทา้ยของเดือนพฤษภาคม ของแต่ละปี 
ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ ทั้งน้ี วนัใชสิ้ทธิคร้ังแรกจะตรงกบัวนัที่ 31 พฤษภาคม 2559 และวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยจะ
ตรงกบัวนัที่ใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 3 ปี ซ่ึงตรงกบัวนัที่ 20 ธนัวาคม 2561 ในกรณีที่วนัใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ังตรงกบั
วนัหยดุท าการของบริษทัใหเ้ลื่อนวนัใชสิ้ทธิเป็นวนัท าการสุดทา้ยก่อนวนัใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง 

 

1.2.2    ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ 
การแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัในแต่ละคร้ัง (ยกเวน้การใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย) 
ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั จะตอ้งแจ้งความจ านงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น
สามญัของบริษทัตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 1.2.5 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ในวนัท าการของบริษทัภายในระยะเวลา 5 วนั
ท าการ ก่อนวนัก  าหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง (ต่อไปน้ีเรียกว่า “ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ”) 

 

ทั้งน้ี บริษทัจะแจ้งข่าวเกี่ยวกบัระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใชสิ้ทธิ อตัราการใชสิ้ทธิ ราคาการใชสิ้ทธิ พร้อมทั้ ง
สถานที่ใชสิ้ทธิโดยผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพยใ์หผู้ถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิทราบล่วงหน้าไม่นอ้ยกว่า 5 วนั
ท าการก่อนระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิแต่ละคร้ัง 

 

การแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัคร้ังสุดทา้ย 
ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิซ่ึงประสงค์จะใชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั จะตอ้งแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น
สามญัของบริษทัตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 1.2.5 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ในวนัท าการของบริษทัภายในระยะเวลา 15 วนั
ก่อนวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย (ต่อไปน้ีเรียกว่า “ระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิคร้ังสุดท้ำย”) 

 

ทั้งน้ี บริษทัจะไม่มีการปิดสมุดทะเบียนเพื่อพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ ยกเวน้ในกรณีการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยจะมีการ
ปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ 21 วนั ก่อนวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย และตลาดหลกัทรัพยจ์ะข้ึนเคร่ืองหมาย 
SP       ล่วงหน้า 3 วนัท าการก่อนวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือเป็นการปิดสมุดทะเบียนเพื่อ
ก  าหนดสิทธิของผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ 
 
ทั้งน้ี บริษทัจะแจ้งข่าวเกี่ยวกบัระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใชสิ้ทธิ อตัราการใชสิ้ทธิ ราคาการใชสิ้ทธิ พร้อมทั้ ง
สถานที่ใชสิ้ทธิโดยผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพยใ์หผู้ถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 14 วนั
ก่อนระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย พร้อมทั้งจะส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ ตาม
รายช่ือที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังสุดทา้ย 

 

1.2.3  นำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
  บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
   ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ขา้งสถานทูตจีน) 
  เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400   
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  โทรศพัท ์ 0-2009-9383 
  โทรสาร    0-2009-9476 
  TSD Call Center  0-2009-9999 
  Website   http://www.tsd.co.th 
  E-mail     TSDCallCenter@set.or.th 

 
นายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิ จะรับผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบียนผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึ งในสมุดทะเบียน
จะตอ้งประกอบดว้ย ช่ือและช่ือสกุล สัญชาติและที่อยูข่องผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งตามที่
ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ะก าหนด ในกรณีขอ้มูลไม่ตรงกนั บริษทัจะถือว่าขอ้มูลที่ปรากฏอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถ้ือใบส าคญั
แสดงสิทธิเป็นขอ้มูลที่ถูกตอ้ง 

 
ผูถ้ือใบส าคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลง หรือขอ้ผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบันทึกในสมุด
ทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ และนายทะเบียนจะเปลี่ยนแปลงหรือแกไ้ขขอ้ผิดพลาดดงักล่าว 

 
บริษทัขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยจะท าการแจง้ให้ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิทราบถึง
การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย ์และแจ้งให้ส านกังาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นับ
แต่วนัที่มีผลบงัคบัใชต่้อการเปลี่ยนนายทะเบียน รวมทั้งบริษทัจะด าเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว
ใหก้บัผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิทางไปรษณียล์งทะเบียนดว้ย 

 
1.2.4   สถำนที่ติดต่อในกำรใช้สิทธิ 

 ฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ 
 บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 

   เลขที่ 43/9 หมู่ที่ 7 ซอยชูชาติอนุสรณ์ 4 ต  าบลบางตลาด  
   อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 
   โทรศพัท ์0-2819-8899 ต่อ 1118 และ 1636 
   โทรสาร 0-2962-6675 
   อีเมล ์: investor@thiensurat.co.th 

 
ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบริษทัมีการเปลี่ยนแปลงสถานท่ีติดต่อในการใชสิ้ทธิ บริษทัจะแจง้รายละเอียดใหก้บัผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ
ทราบผ่านระบบเผยแพร่ผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย ์

 
1.2.5   ขั้นตอนกำรใช้สิทธิ 
ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถติดต่อขอรับแบบแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั
ไดท้ี่บริษทั หรือดาว์นโหลดจากเว็บไซตข์องบริษทั (www.thiensurat.co.th/investor) โดยสามารถแจ้งความจ านงในการใช้
สิทธิซ้ือหุ้นสามญัไดต้ามท่ีอยูใ่นขอ้ 1.2.4 โดยจะตอ้งแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิตามระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการ
ใชสิ้ทธิตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 1.2.2 

 

http://www.tsd.co.th/
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ในกรณีที่ใบส าคญัแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ตอ้งการใชสิ้ทธิตอ้งแจ้ง
ความจ านงและกรอกแบบค าขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือเพื่อใหอ้อกใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยก าหนด โดยยืน่ต่อบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ท าหนา้ท่ีเป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย  ์(Broker) ของตน และบริษทั
หลกัทรัพย์ดังกล่าวจะด าเนินการแจ้งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิส าหรับน าไปใช้เป็น
หลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ะออกใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส าคญัแสดงสิทธิ (แลว้แต่กรณี) ให้ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อน าไปใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการด าเนินการใชสิ้ทธิ
ตามที่ระบุขา้งตน้ 

 
ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั จะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขการแจ้งความจ านงในการใชสิ้ทธิ โดย
ด าเนินการและยืน่เอกสารแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิดงัน้ี 

1) ยืน่แบบแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัท่ีไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งชดัเจนและครบถว้นแลว้ทุก
รายการ พร้อมลงนามโดยผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ ทั้งน้ีผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิจะสามารถขอรับแบบ
แสดงความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทัได ้ณ สถานท่ีติดต่อในการใชสิ้ทธิ ในช่วงระยะเวลา
การแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิหรือระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 

2) น าส่งใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีระบุว่าผูถ้ือนั้นมีสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิ
ตามแบบท่ีศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยก์  าหนดตามจ านวนที่ระบุอยู่ในแบบแสดงความจ านงแจ้งการใชสิ้ทธิ
ซ้ือหุน้สามญั 

3) หลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิ 
ก) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ/ส าเนาบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ที่ยงั
ไม่หมดอาย ุ(ในกรณีที่มีการเปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกุล ซ่ึงท าใหช่ื้อ-ช่ือสกุลไม่ตรงกบัใบส าคญัแสดง
สิทธิ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยน
ช่ือ-ช่ือสกุล เป็นตน้) พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
 

ข) บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย 
 ส าเนาใบต่างดา้วหรือหนงัสือเดินทางทีย่งัไม่หมดอาย ุพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
 

ค) นิติบุคคลในประเทศ 
ส าเนาหนังสือรับรองบริษทัท่ีกระทรวงพาณิชยอ์อกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัใชสิ้ทธิ โดยให้
ผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) และ
เอกสารหลกัฐานของผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือตาม ก) หรือ ข) แลว้แต่กรณี พร้อมรับรองส าเนา
ถูกตอ้ง 
 

ง) นิติบุคคลต่างประเทศ 
ส าเนาหนงัสือส าคญัการจัดตั้งนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบั และหนงัสือรับรองท่ี
ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัใชสิ้ทธิ ซ่ึงรับรองโดย Notary Public พร้อมลงนามรับรองส าเนา
ถูกตอ้งโดยผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือของนิติบุคคลนั้น และพร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล 
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(ถา้มี) และเอกสารหลกัฐานของผู ้มีอ  านาจลงลายมือช่ือตาม ก) หรือ ข) พร้อมรับรองส าเนา
ถูกตอ้ง 
 

จ) คสัโตเดียน (Custodian) 
ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public ของประเทศท่ีออกเอกสารนั้น พร้อม
หนังสือแต่งตั้งคสัโตเดียน และเอกสารหลกัฐานของผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือตาม ก) หรือ ข) 
พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
 

4) ช าระเงินตามจ านวนในการใชสิ้ทธิตามท่ีระบุในแบบแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัภายใน 
ระยะเวลาที่ก  าหนด โดยไม่เกินวนัใชสิ้ทธิ โดยวิธีหน่ึงวิธีใด ดงัน้ี 

ก) โอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากช่ือบญัชี “บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน)” ธนาคารไทย
พาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  สาขา ซอยวดับวัขวญั บญัชีกระแสรายวนั เลขที่บญัชี 342-3-
00723-1 พร้อมน าส่งส าเนาใบน าฝากเงิน (Pay in Slip) และเขียนช่ือ นามสกุล  ที่อยู ่
และเบอร์โทรศพัทท์ี่ติดต่อไดไ้วด้า้นหลงั 

ข) ช าระโดย เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บไดใ้นกรุงเทพมหานคร 
ภายใน 2 วันท าการ   โดยขีดคร่อมสั่งจ่าย   “บริษัท เธียรสุรัตน์ จ  ากัด (มหาชน)” 
พร้อมทั้ งเขียนช่ือ นามสกุล ท่ีอยู่ และเบอร์โทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ไว้ด้านหลัง เช็ค 
แคชเชียร์เช็คหรือดร๊าฟท์ดงักล่าว ทั้งน้ี การใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัดงักล่าวจะสมบูรณ์
ต่อเม่ือบริษทัสามารถเรียกเก็บเงินจ านวนดงักล่าวได้แล้วเท่านั้ น หากเรียกเก็บเงิน
ไม่ไดด้ว้ยเหตุใดๆ ที่มิไดเ้กิดจากบริษทั ใหถ้ือว่าผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนา
ยกเลิกการใชสิ้ทธิดงักล่าว และบริษทัตกลงใหถ้ือเป็นการยกเลิกการขอใชสิ้ทธิในคร้ัง
นั้น  ทั้งน้ีบริษทัจะน าส่งใบส าคญัแสดงสิทธิทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 14 วนั
นบัจากวนัใชสิ้ทธิ โดยจะไม่มีการค านวณดอกเบ้ียไม่ว่ากรณีใดๆ แต่ทั้งน้ีไม่เป็นการ
ตดัสิทธิท่ีจะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัในคร้ังต่อไป เวน้แต่เป็นการยกเลิกการใชสิ้ทธิใน
คร้ังสุดทา้ยให้ถือว่าหมดสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวอีก
ต่อไป 

 

หมำยเหตุ: ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัจะเป็นผูรั้บภาระภาษี
และ/หรืออากรแสตมป์ทั้งหมด (ถา้มี) ตามบทบญัญติัแห่งประมวลรัษฎากรว่าดว้ยหมวดอากร
แสตมป์ หรือขอ้บงัคบั หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวขอ้ง หรือบงัคบัใชใ้นการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 

 

1.2.6 จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีขอใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัจะตอ้งเป็นจ านวน
เต็มเท่านั้น โดยอตัราการใชสิ้ทธิเท่ากบัใบส าคญัแสดงสิทธิหน่ึงหน่วยต่อหน่ึงหุ้นสามญั เวน้แต่จะมีการปรับสิทธิ 
ตามขอ้ 1.5 
 

1.2.7 จ านวนหุน้สามญัที่จะออกใหเ้ม่ือมีการใชสิ้ทธิ จะค านวณโดยการน าจ านวนเงินในการใชสิ้ทธิซ่ึงผูถ้ือใบส าคญัแสดง
สิทธิไดช้  าระตามท่ีกล่าวขา้งตน้ หารดว้ยราคาการใชสิ้ทธิในขณะท่ีมีการใชสิ้ทธินั้น โดยบริษทัจะออกหุน้สามญัเป็น
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จ านวนเต็มไม่เกินจ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิคูณดว้ยอตัราการใชสิ้ทธิ 
หากมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิและ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิแลว้ ท าใหมี้เศษเหลืออยูจ่ากการค านวณดงักล่าว บริษทัจะ
ไม่น าเศษดงักล่าวมาคิดค านวณโดยจะตดัเศษหุน้ดงักล่าวท้ิง     

 

1.2.8 ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้งใชสิ้ทธิในการซ้ือหุน้สามญัในแต่ละคร้ังไม่ต ่ากว่า 100 หุน้สามญั โดยจ านวนหน่วย
ของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีขอใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญจะต้องเป็นจ านวนเต็มเท่านั้ น อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีผู ้ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีมีสิทธิในการซ้ือหุ้นสามญัต ่ากว่า 100 หุ้น จะตอ้งใชสิ้ทธิในการซ้ือหุน้สามญัในคร้ังเดียวทั้ง
จ านวน ยกเวน้ในการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิในการซ้ือหุน้สามญัโดยไม่มีการ
ก าหนดจ านวนหุน้สามญัขั้นต ่า 

 

1.2.9 หากบริษทัไดรั้บหลกัฐานใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ครบตามจ านวนที่ระบุไวใ้นแบบแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น
สามญั หรือบริษทัตรวจสอบไดว้่าขอ้ความท่ีผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิกรอกลงในแบบแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือ
หุน้สามญันั้นไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง หรือติดอากรแสตมป์ (ถา้มี) ไม่ครบถว้นถูกตอ้งตามขอ้บงัคบัหรือกฎหมาย
ต่างๆ ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้งท าการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ หากผูถ้ือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ท าการแกไ้ขให้ถูกตอ้งภายในระยะเวลาดงักล่าวบริษทัจะถือว่าการแจ้งความจ านงในการใช้
สิทธิในคร้ังนั้นเป็นอนัยกเลิกและส้ินสภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ และบริษทัจะจดัส่งใบส าคญัแสดงสิทธิคืนใหแ้ก่ผู ้
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 14 วนันบัจากวนัใชสิ้ทธิ โดยไม่มีดอกเบ้ียไม่ว่าในกรณีใดๆ 

 

ในกรณีที่ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิช าระเงินในการใชสิ้ทธิไม่ครบถว้น บริษทัสงวนสิทธิที่จะด าเนินการประการใด
ประการหน่ึงต่อไปน้ี ตามท่ีบริษทัเห็นสมควร 

ก) ถือว่าการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นส้ินสภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ หรือ 
ข) ถือว่าจ านวนหุ้นสามญัท่ีจองซ้ือมีจ านวนเท่ากบัจ านวนท่ีพึงจะไดรั้บตามจ านวนเงินในการใชสิ้ทธิ 

ซ่ึงบริษทัไดรั้บช าระไวจ้ริงตามราคาการใชสิ้ทธิในขณะนั้น หรือ 
ค) ให้ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิช าระเงินเพิ่มเติมตามจ านวนท่ีประสงค์จะใชสิ้ทธิให้ครบถว้นภายใน

ระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิในคร้ังนั้น หากบริษทัไม่ไดรั้บเงินครบตามจ านวนในการ
ใชสิ้ทธิภายในระยะเวลาดงักล่าว บริษทัจะถือว่าการแจ้งความจ านงในการใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นส้ิน
สภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ 
หมำยเหตุ: ในการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย บริษทัจะด าเนินการตามขอ้ ข) ขา้งตน้  
ในกรณีตามข้อ ก) และ ค) บริษัทจะคืนเงินที่ได้รับไว้และใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงบริษทัถือว่าไม่มีการใช้สิทธิดงักล่าวให้กบัผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิทาง
ไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 14 วนั โดยไม่มีการค านวณดอกเบ้ีย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งน้ี ใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ียงัไม่มีการใชสิ้ทธิดงักล่าวยงัมีผลใชไ้ดต่้อไปจนถึงวนัก  าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 
หรือ 
ในกรณีตามขอ้ ข) บริษทัจะส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ พร้อมเงิน
ส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ให้กับผู ้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่บริษัทถือว่ามีการใช้สิทธิเพียง
บางส่วนคืนใหก้บัผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 14 วนั โดยจะไม่มีการ
ค านวณดอกเบ้ียไม่ว่าในกรณีใดๆ อย่างไรกดี็ ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ
ส่วนท่ียงัไม่มีการใชสิ้ทธิดงักล่าวยงัมีผลใชสิ้ทธิต่อไปจนถึงวนัก  าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย เวน้
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แต่กรณีการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย บริษทัถือว่าใบส าคญัแสดงสิทธิส่วนที่ยงัไม่มีการใชสิ้ทธิดงักล่าว
เป็นอนัส้ินสภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ และจะคืนเงินส่วนที่เหลือใหก้บัผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ
ทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 14 วนั โดยจะไม่มีการค านวณดอกเบ้ียไม่ว่าในกรณีใดๆ 
 

1.2.10 เม่ือผูถ้ือใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามัญไดป้ฏิบัติตาม
เง่ือนไขการแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญ กล่าวคือ ไดส่้งมอบทั้ งใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส าคญัแสดงสิทธิ แบบแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั และช าระเงินค่าจองซ้ือหุน้สามญัถูกตอ้งและ
ครบถว้นสมบูรณ์ ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิจะไม่สามารถเพิกถอนการใชสิ้ทธิได ้เวน้แต่จะไดรั้บความยินยอมเป็น
หนงัสือจากบริษทั 
 

1.2.11 เม่ือพน้ก  าหนดวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยแลว้ แต่ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิยงัมิไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขของการใชสิ้ทธิท่ี
ก  าหนดไวอ้ยา่งครบถว้น ให้ถือว่าใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธินั้นๆ ส้ินสภาพลงโดยไม่มี
การใชสิ้ทธิ และผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิจะใชสิ้ทธิไม่ไดอ้ีกเม่ือพน้ก าหนดวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 
 

1.2.12 ในกรณีที่ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ ส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นจ านวนหน่วย
มากกว่าจ านวนหน่วยที่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิ บริษทัจะส่งใบส าคญัแสดงสิทธิที่มีจ  านวนหน่วยของใบส าคญัแสดง
สิทธิส่วนที่เหลือคืนใหแ้ก่ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 14 วนันบัจากวนัใชสิ้ทธินั้น ๆ 
 

1.2.13 บริษทัจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแลว้ของบริษทั ต่อกระทรวงพาณิชยต์ามจ านวนหุ้นสามญัที่ออก
ใหม่ส าหรับการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ังภายใน 14 วนั นับจากวนัใชสิ้ทธิแต่ละคร้ัง ทั้งน้ีบริษทัจะตอ้งไดรั้บช าระเงิน
ตามการใชสิ้ทธิครบถว้น และบริษทัจะด าเนินการจดทะเบียนผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีไดใ้ชสิ้ทธินั้นเขา้เป็นผูถ้ือ
หุน้สามญัของบริษทัในสมุดทะเบียนผูถ้ือหุน้ตามจ านวนหุน้สามญัท่ีค  านวณไดจ้ากการใชสิ้ทธิในคร้ังนั้น 
 

1.2.14 ในกรณีที่หุน้สามญัที่ส ารองไวเ้พื่อรองรับการใชสิ้ทธิมีไม่เพียงพอ บริษทัจะด าเนินการชดใชค่้าเสียหายท่ีเกิดข้ึน
ใหแ้ก่ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใชสิ้ทธิไดต้ามขอ้ 1.8 อยา่งไรกต็าม บริษทัจะไม่ชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่
ผูถ้ือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้เน่ืองจากการถูกจ ากัดสิทธิตามสั ดส่วนการถือหุ้นที่ระบุใน
ขอ้บงัคบัของบริษทั ถึงแมว้่าจะมีหุน้สามญัเพียงพอกต็าม 
 

1.2.15 ให้คณะกรรมการบริษทั หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
หรือจากประธานเจา้หนา้ที่บริหาร เป็นผูพ้ิจารณาขอ้ก  าหนด เง่ือนไขอื่น และรายละเอียดอื่นๆ หรือเหตุใหต้อ้งออก
หุน้ใหม่ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการใชสิ้ทธิทั้งดา้นราคาและอตัราการใชสิ้ทธิตามวิธีการค านวณที่เหมาะสม เม่ือ
มีเหตุการณ์ตามท่ีประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ีเกี่ยวขอ้งก  าหนด ทั้งน้ี หากมีกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งขอ มติจาก
ที่ประชุมผูถ้ือหุน้ คณะกรรมการบริษทัจะน าเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้ตามกฎระเบียบต่อไป 

 

1.3    กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
1.3.1  การโอนใบส าคญัแสดงสิทธิที่มิไดฝ้ากไวก้บัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยใ์หเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

ก) การโอนใบส าคญัแสดงสิทธิระหว่างผู ้โอนและผูรั้บโอน การโอนใบส าคญัแสดงสิทธิจะสมบูรณ์เม่ือผูโ้อน
ใบส าคญัแสดงสิทธิซ่ึงเป็นผูท้ี่สมุดทะเบียนผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิระบุช่ือเป็นเจ้าของใบส าคญัแสดงสิทธิ 
จ านวนที่จะท าการโอน หรือผูรั้บโอนคนสุดทา้ย โดยมีการสลกัหลงัแสดงการโอนต่อเน่ืองครบถว้นจากผูท้ี่
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ปรากฏช่ือดงักล่าว แลว้แต่กรณี ไดส่้งมอบใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู ้รับโอนโดยลงลายมือช่ือสลกัหลัง
แสดงการโอนใหไ้วด้ว้ย 
1) ผลการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิระหว่างผู ้รับโอนกบับริษัท การโอนใบส าคัญแสดงสิทธิจะใช้ยนักับ

บริษทัไดก้็ต่อเม่ือนายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิไดรั้บค าขอลงทะเบียนการโอนใบส าคญัแสดง
สิทธิพร้อมทั้ งใบส าคัญแสดงสิทธิที่ผู ้รับโอนใบส าคัญแสดงสิทธิได้ลงลายมือช่ือเป็นผู ้รับโอนใน
ดา้นหลงัของใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธินั้นครบถว้นแลว้ 

2) ผลของการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิระหว่างผูรั้บโอนกบับุคคลภายนอก การโอนใบส าคญัแสดงสิทธิจะ
ใชย้นักบับุคคลภายนอกไดก้ต่็อเม่ือนายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิไดล้งทะเบียนการโอนใบส าคญั
แสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิเรียบร้อยแลว้ 

 

ข) การขอลงทะเบียนการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ จะตอ้งกระท า ณ ส านักงานใหญ่ของนายทะเบียนในวนัและ
เวลาท าการของนายทะเบียน และจะตอ้งท าตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนก าหนด โดยผูข้อลงทะเบียน
จะตอ้งส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีลงลายมือช่ือครบถว้นตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 1.3.1 (ก) พร้อมทั้งหลกัฐาน
อื่นๆ ที่ยืนยนัถึงความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่นาย
ทะเบียน โดยนายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิมีสิทธิปฏิเสธไม่รับค าขอลงทะเบียนการโอนใบส าคัญ
แสดงสิทธิ หากนายทะเบียนของใบส าคัญแสดงสิทธิเห็นว่าการโอนใบส าคญัแสดงสิทธินั้ นไม่ชอบดว้ย
กฎหมาย 

 

1.3.2    การโอนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ฝากไวก้บัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ 
ส าหรับการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาด
หลกัทรัพย ์ ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 

 

1.4     ใบส ำคญัแสดงสิทธิ สมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ และผู้ทรงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
1.4.1 นายทะเบียนมีหน้าที่ที่จะตอ้งออกใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่ผูถ้ือใบส าคัญแสดงสิทธิทุกราย โดยในส่วนของ

ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ฝากไวก้บัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย  ์จะตอ้งลงช่ือศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยเ์ป็นผูถ้ือใบส าคญัแสดง
สิทธิแทนในสมุดทะเบียนผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธินั้น นายทะเบียนจะออกใบส าคญัแสดงสิทธิหรือออกใบรับเพื่อ
ใชแ้ทนใบส าคญัใบแสดงสิทธิตามแบบที่นายทะเบียนก าหนดใหแ้ก่ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย  ์

1.4.2 นายทะเบียนมีหนา้ท่ีตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียน ที่จะตอ้งจดัท าและเกบ็รักษาสมุดทะเบียนผูถ้ือใบส าคญัแสดง
สิทธิไวจ้นกว่าใบส าคญัแสดงสิทธิทั้งหมดจะมีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นรองรับของบริษทัหรือจนกว่าครบก าหนดอายุ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ (แลว้แต่กรณี) 
 

1.4.3 ผูท้รงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ก) ผูท้รงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิกรณีทัว่ไป 

สิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิจะตกไดแ้ก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ปรากฏช่ือเป็นเจา้ของใบส าคญัแสดง
สิทธิจ านวนดงักล่าวในสมุดทะเบียนผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิในขณะนั้นๆ หรือในวนัแรกของการปิด
สมุดทะเบียนในกรณีที่มีการปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ เวน้แต่จะไดมี้การโอน
ใบส าคญัแสดงสิทธิซ่ึงสามารถใชย้นักบับริษทัได้ตามขอ้ 1.3 เกิดข้ึนแลว้ในวนัปิดสมุดทะเบียนที่
เกี่ยวขอ้งขา้งตน้ ซ่ึงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิจะตกไดแ้ก่ผูรั้บโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ 
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ข) ผูท้รงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิในกรณีที่ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยเ์ป็นผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิแทน  
สิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิจะตกไดแ้ก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิไดรั้บ
แจง้เป็นหนังสือจากศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยว์่าเป็นผูท้รงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวนดงักล่าวที่
ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิไวใ้นช่ือของศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยใ์นขณะนั้นๆ 
หรือในวนัแรกของการปิดสมุดทะเบียนในกรณีที่มีการปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดง
สิทธิ 
 

1.4.4 เม่ือศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยแ์จง้ต่อนายทะเบียน นายทะเบียนมีหน้าที่ที่จะตอ้งออกใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูท้รง
สิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิที่ฝากไวก้บัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยแ์ละลงทะเบียนใหผู้ท้รงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิ
รายดงักล่าวเป็นผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิตามจ านวนที่ไดรั้บแจง้จากศูนย์
รับฝากหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี เม่ือไดมี้การออกใบส าคญัแสดงสิทธิและลงทะเบียนดงักล่าวแลว้ นายทะเบียนจะแกไ้ข
จ านวนรวมของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิไวใ้นช่ือของศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพย ์โดยหักจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไดแ้ยกไปลงทะเบียนไวใ้นช่ือของผูท้รงสิทธิในใบส าคญัแสดง
สิทธิออก ส่วนจ านวนรวมของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกให้แก่ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยน์ั้น หากนายทะเบียนไม่ได้
ท  าการแกไ้ข (ไม่ว่าดว้ยเหตุใดก็ตาม) ให้ถือว่ามีจ านวนลดลงตามจ านวนของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไดแ้ยกไปออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิและลงทะเบียนไวใ้นช่ือของผูท้รงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว 

 

1.5      เงื่อนไขกำรปรับสิทธิ 
เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ใหน้อ้ยไปกว่าเดิม บริษทัจะด าเนินการปรับราคา
การใชสิ้ทธิและอัตราการใช้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามญัตลอดอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ เม่ือเกิดเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หน่ึงดงัต่อไปน้ี 
 

1.5.1 เม่ือบริษทัมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไวข้องหุน้สามญัของบริษทั อนัเป็นผลมาจากการรวมหุน้หรือแบ่งแยกหุ้น 
ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีนบัตั้งแต่วนัท่ีไดมี้การเปลี่ยนแปลง
มูลค่าที่ตราไวข้องหุน้สามญัของบริษทั 

 

ก) ราคาการใชสิ้ทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการค านวณ ดงัน้ี 
Price 1 = Price 0 x (Par 1) 

  Par 0 
ข) อตัราการใชสิ้ทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการค านวณ ดงัน้ี 

Ratio 1 = Ratio 0 x (Par 0) 
Par 1 

โดยที่ 
Price 1 คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง 
Price 0 คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 
Ratio 1 คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง 
Ratio 0 คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 
Par 1 คือ มูลค่าที่ตราไวข้องหุน้สามญัหลงัการเปลี่ยนแปลง 
Par 0 คือ มูลค่าที่ตราไวข้องหุน้สามญัก่อนการเปลี่ยนแปลง 
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1.5.2 เม่ือบริษทัเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ผูถ้ือหุน้เดิม และ/หรือ ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ บุคคลในวงจ ากดัในราคา
สุทธิต่อหุน้ของหุน้สามญัที่ออกใหม่ค านวณไดต้  ่ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบริษทั" 
การเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัที ตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุน้สามญัจะไม่ได้
รับสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพยข้ึ์นเคร่ืองหมาย XR) ส าหรับกรณีที่เป็นการ
เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิม (Right Issues) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่ กรณีที่เป็นการ
เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีท่ีเป็นการเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี 
 

“ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุน้สามญัที่ออกใหม่” ค านวณไดจ้ากจ านวนเงินทั้งส้ินท่ีบริษทัจะไดรั้บจากการเสนอขายหุ้น
สามญั หกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกนั้น (ถา้มี) หารดว้ยจ านวนหุ้นสามญัที่ออกใหม่
ทั้งหมด 
 

อน่ึง ในกรณีท่ีมีการเสนอขายหุ้นสามัญพร้อมกันมากกว่า 1 ราคาเสนอขาย ภายใต้เง่ือนไขท่ีต้องจองซ้ือหุ้น
ดงักล่าวดว้ยกนัใหใ้ชร้าคาเสนอขายทุกราคา และจ านวนหุน้ท่ีออกใหม่ทั้งหมด มาค านวณราคาสุทธิต่อหุน้ของหุ้น
สามญัที่ออกใหม่ แต่ในกรณีท่ีการเสนอขายดงักล่าวไม่อยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขท่ีจะตอ้งจองซ้ือดว้ยกนั ใหน้ าเฉพาะราคา
เสนอขายที่ต  ่ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบริษทั” มาค านวณการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น 
 

“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษทั” หมายถึง มูลค่าการซ้ือขายหุ้นสามัญของบริษทัทั้ งหมดหารดว้ย
จ านวนหุน้สามญัของบริษทัท่ีมีการซ้ือขายทั้งหมดในตลาดหลกัทรัพยใ์นระหว่างระยะเวลา 7 วนัท าการ (วนัที่เปิด
ท าการซ้ือขายของตลาดหลกัทรัพย)์ ติดต่อกนัก่อนวนัที่ใชใ้นการค านวณ 
 

ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” เน่ืองจากหุ้นสามัญไม่มีการซ้ือขายใน
ช่วงเวลาดงักล่าว บริษทัจะด าเนินการก าหนดราคายติุธรรมเพื่อใชใ้นการค านวณแทน  
 

“ราคายติุธรรม” หมายถึงราคาที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่ส านกังาน ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบ 
 

“วนัที่ใชใ้นการค านวณ” หมายถึง วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุน้สามญัจะไม่ไดรั้บสิทธิในการจองซ้ือหุน้สามญัท่ีออกใหม่ (วนั
แรกท่ีข้ึนเคร่ืองหมาย XR) ส าหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิม (Right Issues) และ/หรือวนัแรกของ
การเสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหม่ ส าหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีท่ีเป็นการ
เสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี 

ก) ราคาการใชสิ้ทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการค านวณ ดงัน้ี 
 Price 1 = Price 0 x [(A1 x MP) + BX1] 

[MP x (A1 + B1)] 
 

ข) อตัราการใชสิ้ทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการค านวณ ดงัน้ี 
 Ratio 1 = Ratio 0 x [MP x (A1 + B1)] 

[(A1 x MP) + BX1] 
 
โดยที่ 
Price 1 คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง 
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Price 0 คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 
Ratio 1 คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง 
Ratio 0 คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 
MP คือ ราคาตลาดต่อหุน้สามญัของบริษทั 
A1 คือ จ านวนหุ้นสามญัที่ไดเ้รียกช าระเต็มมูลค่าแลว้ ณ วนัก่อนวนัปิดสมุดทะเบียนผูถ้ือ

หุน้เพื่อสิทธิในการจองซ้ือหุน้สามญัท่ีออกใหม่ กรณีเสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถ้ือ
หุน้เดิม และ/หรือ วนัก่อนวนัแรกของการเสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหม่ กรณีเสนอ
ขายหุน้สามญัให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีเสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่บุคคล
ในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี 

B1 คือ จ านวนหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ทั้งการเสนอขายให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขาย
ใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ เสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี 

BX1 คือ จ านวนเงินท่ีไดรั้บหกัดว้ยค่าใชจ่้าย (ถา้มี) จากหุน้สามญัท่ีออกใหม่ทั้งการเสนอขาย
ให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ เสนอขาย
ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี 

 

1.5.3 เม่ือบริษัทเสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลใน
วงจ ากดั โดยท่ีหลกัทรัพยน์ั้นให้สิทธิแก่ผูถ้ือหลกัทรัพยใ์นการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุน้สามญั หรือ
ใหสิ้ทธิในการซ้ือหุน้สามญั (เช่น หุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั) โดยท่ีราคาสุทธิต่อ
หุน้ของหุ้นสามญัที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดงักล่าวต ่ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุน้สามญัของ
บริษทั” 
 

การเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสามญัไม่ไดรั้บ
สิทธิการจองซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ใดๆ ขา้งตน้ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามญั หรือให้
สิทธิในการซ้ือหุน้สามญั (วนัแรกท่ีข้ึนเคร่ืองหมาย XW) ส าหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผูถ้ือหุน้เดิม (Right 
Issues) และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพยอ์อกใหม่ใดๆ ที่ใหสิ้ทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้น
สามญั หรือให้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามญั กรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือกรณีท่ีเป็นการ
เสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี 
 

“ราคาสุทธิต่อหุน้ของหุน้สามญัที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” ค านวณไดจ้ากจ านวนเงินที่บริษทัจะไดรั้บจากการขาย
หลกัทรัพยท่ี์ใหสิ้ทธิท่ีจะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุน้สามญั หรือใหสิ้ทธิในการซ้ือหุน้สามญั หกัดว้ยค่าใชจ่้าย
ท่ีเกิดข้ึนจากการออกหลกัทรัพยน์ั้น (ถา้มี) รวมกบัเงินท่ีจะไดรั้บจากการแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามญั 
หรือใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญันั้น หารดว้ยจ านวนหุน้สามญัทั้งส้ินท่ีตอ้งออกใหม่เพื่อรองรับการใชสิ้ทธินั้น 
 

“ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบริษทั” ใหใ้ชแ้ละมีความหมายเช่นเดียวกบัรายละเอียดในขอ้ 1.5.2 ขา้งตน้ 
 

“วนัที่ใชใ้นการค านวณ” หมายถึง วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุน้สามญัจะไม่ไดรั้บสิทธิในการจองซ้ือหลกัทรัพยอ์อกใหม่ใดๆ 
ที่ใหสิ้ทธิท่ีจะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามญั หรือใหสิ้ทธิในการซ้ือหุน้สามญัส าหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอ
ขายให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิม และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพยท์ี่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ 
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หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามญัส าหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป 
และ/หรือกรณีที่เป็นการเสนอขาย ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี 
 

ก) ราคาการใชสิ้ทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการค านวณ ดงัน้ี 
 Price 1 = Price 0 x [(A2 x MP) + BX2] 

[MP x (A2 + B2)] 
 

ข) อตัราการใชสิ้ทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการค านวณ ดงัน้ี 
 Ratio 1 = Ratio 0 x [MP x (A2 + B2)] 

[(A2 x MP) + BX2] 
โดยที่ 
Price 1 คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง 
Price 0 คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 
Ratio 1 คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง 
Ratio 0 คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 
MP คือ “ราคาตลาดต่อหุน้สามญัของบริษทั” 
A2 คือ จ านวนหุ้นสามญัที่ไดเ้รียกช าระเตม็มูลค่าแลว้ ณ วนัก่อนวนัปิดสมุดทะเบียนผูถ้ือ

หุ้นเพื่อสิทธิในการจองซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ หรือ
เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญั หรือใหสิ้ทธิในการซ้ือหุน้สามญั กรณีเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้ือหุ้น
เดิม และ/หรือวนัก่อนวนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพยท์ี่ออกใหม่ที่ให้สิทธิที่จะ
แปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุน้สามญั หรือให้สิทธิในการซ้ือหุน้สามญั กรณีเสนอ
ขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั แลว้แต่
กรณี 

B2 คือ จ านวนหุน้สามญัที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิของหลกัทรัพยใ์ดๆ ที่ให้สิทธิที่
จะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญตามท่ี
เสนอขายให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ
เสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี 

BX2 คือ จ านวนเงินที่ไดรั้บหกัดว้ยค่าใชจ่้าย (ถา้มี) จากการออกหลกัทรัพยใ์ดๆ ที่ให้สิทธิที่
จะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามญั ส าหรับ
การเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิม และ/หรือเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ
เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั รวมกบัเงินที่จะไดรั้บจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ 
หรือเปลี่ยนเป็นหุน้สามญั หรือใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั แลว้แต่กรณี 

 

1.5.4 เม่ือบริษทัจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามญัให้แก่ผูถ้ือหุ้นของบริษทั ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้
สิทธิและอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบังคบัทันทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสามญัจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วนัแรกท่ี
ตลาดหลกัทรัพยข้ึ์นเคร่ืองหมาย XD) 
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ก) ราคาการใชสิ้ทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการค านวณ ดงัน้ี 
 Price 1 = Price 0 x A3 
        (A3 + B3) 

ข) อตัราการใชสิ้ทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการค านวณ ดงัน้ี 
 Ratio 1 = Ratio 0 x (A3 + B3) 

                A3 
โดยที่ 
Price 1 คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง 
Price 0 คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 
Ratio 1 คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง 
Ratio 0 คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 
A3 คือ จ านวนหุน้สามญัที่ไดเ้รียกช าระเตม็มูลค่าแลว้ ณ วนัก่อนปิดสมุดทะเบียนผูถ้ือหุน้

สามญัเพื่อสิทธิในการรับหุน้ปันผล 
B3 คือ จ านวนหุน้สามญัที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุน้สามญัปันผล 
 

1.5.5 เม่ือบริษทัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอตัราร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับการ
ด าเนินงานรอบระยะเวลาบญัชีใดๆ ในระหว่างอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ ทั้งน้ี การเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิ้ทธิ
และอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสามญัจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วนัแรกท่ีตลาด
หลกัทรัพยข้ึ์นเคร่ืองหมาย XD) 
 

อตัราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายใหก้บัผูถ้ือหุน้ ค  านวณโดยน าเงินปันผลที่จ่ายออกจริงจากผลการด าเนินงานในแต่
ละรอบระยะเวลาบญัชี หารดว้ยก  าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษทัหลงัหกัภาษีเงินไดข้องผลการด าเนินงาน
ของรอบระยะบญัชีปีเดียวกนั โดยที่เงินปันผลที่จ่ายออกจริงดงักล่าว ให้รวมถึงเงินปันผลที่จ่ายระหว่างกาลในแต่
ละรอบบญัชีดงักล่าวดว้ย 
 

“ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบริษทั” ใหใ้ชแ้ละมีความหมายเช่นเดียวกบัรายละเอียดในขอ้ 1.5.2 ขา้งตน้ 
 

“วนัที่ใชใ้นการค านวณ” หมายถึง วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุน้สามญัจะไม่ไดรั้บสิทธิในเงินปันผล (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรัพย์
ข้ึนเคร่ืองหมาย XD) 

ก) ราคาการใชสิ้ทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการค านวณ ดงัน้ี 
   Price 1 = Price 0 x [MP – (D – R)] 

  MP 
ข) อตัราการใชสิ้ทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการค านวณ ดงัน้ี 

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

โดยที่ 
Price 1 คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง 
Price 0 คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 
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Ratio 1 คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง 
Ratio 0 คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 
MP คือ “ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบริษทั” 
D คือ เงินปันผลต่อหุน้ที่จ่ายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ 
R คือ เงินปันผลต่อหุน้ที่จ่ายหากน าก  าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัหลงั

หักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และส ารองต่างๆ ในอตัราร้อยละ 90 หารดว้ยจ านวนหุ้น
ทั้งหมดท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 

 

1.5.6 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันท าให้ผลตอบแทนใดๆ ที่ผู ้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะได้รับเม่ือมีการใชสิ้ทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้นไม่ไดก้  าหนดอยู่ในขอ้ 1.5.1 ถึงขอ้ 1.5.5 บริษทัจะ
พิจารณาเพื่อก  าหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใชสิ้ทธิ (หรือปรับจ านวนหน่วย
ใบส าคญัแสดงสิทธิแทนอตัราการใชสิ้ทธิ) ใหม่อยา่งเป็นธรรม โดยไม่ท าใหสิ้ทธิของผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิดอ้ย
ไปกว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นท่ีสุด และให้บริษทัแจ้งรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงการใช้
สิทธิดงักล่าวผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์โดยทนัที นอกจากน้ี บริษทัจะแจ้งให้
ส านักงาน ก.ล.ต. และนายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิ ทราบถึงรายละเอียดดงักล่าวดว้ยภายในระยะเวลา 15 
วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีมีเหตุตอ้งให้ด  าเนินการเปลี่ยนแปลงการใชสิ้ทธิดงักล่าว พร้อมทั้งปิดประกาศขอ้ก  าหนดสิทธิท่ี
ไดรั้บการแกไ้ข ณ ที่ท  าการส านกังานใหญ่ของบริษทั 
 

1.5.7 การค านวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิตามขอ้ 1.5.1 ถึงขอ้ 1.5.6 เป็นอิสระต่อกนั และ
จะค านวณการเปลี่ยนแปลงตามล าดบัเหตุการณ์ก่อนหลังของการเปรียบเทียบกบัราคาตลาดของหุ้นสามัญของ
บริษทั ส าหรับในกรณีที่เหตุการณ์ต่างๆเกิดข้ึนพร้อมกนัใหค้  านวณการเปลี่ยนแปลงเรียงล  าดบัดงัน้ีคือ ขอ้ 1.5.1 ขอ้ 
1.5.5 ขอ้ 1.5.4 ขอ้ 1.5.2 ขอ้ 1.5.3 และขอ้ 1.5.6 โดยในแต่ละล าดบัคร้ังท่ีค  านวณการเปลี่ยนแปลงใหค้งสภาพของ
ราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิเป็นทศนิยม 3 ต  าแหน่ง 

 

1.5.8 การค านวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิตามขอ้ 1.5.1 ถึงขอ้ 1.5.6 จะไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงซ่ึงท าใหร้าคาการใชสิ้ทธิใหม่สูงข้ึน และ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิลดลง เวน้แต่กรณีการรวมหุน้ ส าหรับ
การค านวณจ านวนเงินจากการใชสิ้ทธิ จะค านวณจากราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 
ต าแหน่ง) คูณกบัจ านวนหุน้สามญั (จ านวนหุน้สามญัค านวณไดจ้ากอตัราการใชสิ้ทธิใหม่ คูณกบัจ านวนใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิ เม่ือค านวณไดจ้ านวนหุน้ออกมาเป็นเศษหุน้ ใหต้ดัเศษของหุน้นั้นท้ิง) 
และหากราคาการใชสิ้ทธิหลงัการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง) คูณกบัจ านวนหุน้สามญัในการแสดงความ
จ านงการใชสิ้ทธิในรอบนั้น ค  านวณไดเ้ป็นเศษของบาท ใหต้ดัเศษของบาทท้ิง 
 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิ้ทธิดงักล่าวมีผลท าใหร้าคาการใชสิ้ทธิใหม่ท่ีค  านวณตามสูตรมีราคา
ซ่ึงต ่ากว่ามูลค่าที่ตราไวข้องหุ้นสามญั (Par Value) ของบริษทันั้น บริษทัขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับราคาการใชสิ้ทธิ
ใหม่เท่ากบัมูลค่าที่ตราไวข้องหุ้นสามญัของบริษทั ส าหรับอตัราการใชสิ้ทธิใหม่ใชอ้ตัราการใชสิ้ทธิที่ค  านวณได้
ตามขอ้ 1.5.1 ถึงขอ้ 1.5.6 เช่นเดิม 
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1.5.9 บริษทัจะไม่แกไ้ขเปลี่ยนแปลงราคาและอตัราการใชสิ้ทธิ รวมทั้งจะไม่ขยายอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ เวน้แต่จะ
มีการปรับสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ  

 

1.5.10 บริษทัอาจท าการปรับราคาการใชสิ้ทธิควบคู่กบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอตัราการใชสิ้ทธิ
กไ็ด ้ทั้งน้ี หากบริษทัตอ้งออกหุ้นรองรับเพิ่มเติม บริษทัตอ้งยืน่มติที่ประชุมผูถ้ือหุ้นที่อนุมติัให้ออกหุน้รองรับการ
ปรับสิทธินั้นอยา่งเพียงพอต่อส านักงาน ก.ล.ต. ก่อนการปรับสิทธิ จึงจะถือว่าบริษทัไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุ้น
รองรับ 

 

1.5.11 บริษทัจะด าเนินการแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิตามขอ้ 1.5.1 ถึงขอ้ 1.5.6 โดย
บอกถึงรายละเอียดวิธีการค านวณและเหตุผลที่ตอ้งมีการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวให้ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิทราบ
ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์โดยเร็ว และแจ้งต่อส านักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลกัทรัพยภ์ายใน 15 วนันบัจากวนัที่ท่ีมีผลบงัคบัใชต่้อการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ 

 

1.6     กำรแก้ไขข้อก ำหนดสิทธิ 
การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก  าหนดสิทธิไม่ว่าในกรณีใดๆ จะตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้ก  าหนดตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 หรือกฎเกณฑ์ใดๆ ของส านักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งท่ีจะมีเพิ่มเติมภายหลงัที่บริษัทออกและจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี ทั้งน้ี ผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิ และ/หรือผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิไม่มีสิทธิท่ีจะเสนอใหแ้กไ้ข
ขอ้ก  าหนดสิทธิในเร่ือง อัตราการใชสิ้ทธิ ราคาการใชสิ้ทธิ เวน้แต่จะเป็นไปตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ รวมทั้ ง ผู ้ออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิ และ/หรือ ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิไม่มีสิทธิที่จะเสนอใหข้ยายอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยบริษทั
จะแจง้ไปยงัผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลงขอ้ก  าหนดสิทธิดงักล่าว และจะจดัส่งขอ้ก  าหนดสิทธิที่แกไ้ข
เปลี่ยนแปลงใหแ้ก่ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิเม่ือไดรั้บการร้องขอภายใน 15 วนันับแต่วนัที่ไดรั้บการร้องขอเป็นหนังสือจากผู ้
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิและบริษทัจะจัดส่งขอ้ก  าหนดสิทธิที่เปลี่ยนแปลงดงักล่าวให้แก่ตลาดหลกัทรัพยภ์ายในวนัท าการ
ถดัไปและส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วนั นบัจากวนัท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก  าหนดสิทธิ 
 

1.7      กำรประชุมผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
การเรียก และ/หรือ การประชุมผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิใหเ้ป็นไปตามวิธีการดงักล่าวต่อไปน้ี 
 

1.7.1 บริษทัตอ้งเรียกประชุมผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อขอมติในการด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงโดยเร็วภายใน 30 วนั
ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี 

ก) หากมีการเสนอขอแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิไม่ว่าโดยบริษทัหรือผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ
ตามที่ก  าหนดไวใ้นขอ้ 1.6 หรือ 

ข) หากมีเหตุการณ์ซ่ึงบริษทัเห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนไดเ้สียของผู ้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิอย่างเป็น
นยัส าคญั หรือความสามารถของบริษทัในการปฏิบติัหนา้ที่ตามขอ้ก  าหนดสิทธิ 

 

ในกรณีที่บริษทัไม่ด าเนินการจดัการประชุมภายใน 30 วนันบัจากวนัที่เกิดเหตุการณ์ดงักล่าวใน ก) หรือ ข) ขา้งตน้ 
ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ถือใบส าคญัแสดงสิทธิรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจ านวนหน่วยของใบส าคญั
แสดงสิทธิที่ยงัมิไดใ้ชสิ้ทธิ ณ ขณะนั้น อาจร้องขอให้ด  าเนินการจัดประชุมผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิได ้โดยระบุ
เหตุผลในการที่ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าว และบริษทัจะตอ้งจดัประชุมผูถ้ือใบส าคญัแสดง
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สิทธิภายในระยะเวลา 30 วนันับจากวนัที่ไดรั้บการร้องขอจากผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวนั้น หากบริษทัไม่
จดัการประชุมภายในก าหนดดงักล่าว ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถจดัประชุมผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิไดเ้อง 
ในกรณีที่มีการจัดประชุมผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ บริษัทจะด าเนินการปิดสมุดทะเบียนผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ
เพื่อก  าหนดสิทธิของผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดงักล่าว
เป็นระยะเวลาไม่เกิน 21 วนัก่อนวนัประชุมผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ 
 

1.7.2 ในการเรียกประชุมผู ้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นการเรียกประชุมโดยผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือ
คณะกรรมการบริษทัมีมติให้เรียกประชุม ให้บริษทัจดัท าหนงัสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วนั เวลา ผูท้ี่ขอใหเ้รียก
ประชุม และเร่ืองท่ีจะพิจารณาในที่ประชุม และจดัส่งให้ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ ตามรายช่ือและที่อยูท่ี่ปรากฏอยู่
ในสมุดทะเบียนผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ และแจง้ผ่านทางส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย ์เพื่อก  าหนดสิทธิ
ในการเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนการประชุมในแต่ละคร้ัง 
 

1.7.3 ในการประชุมผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิซ่ึงมีสิทธิเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะ
มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได ้โดยผู ้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิดังกล่าวจะตอ้ง
จดัท าหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่บริษทัหรือนายทะเบียนก าหนดและให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานที่
ประชุมหรือผูท่ี้ประธานท่ีประชุมมอบหมายก่อนเร่ิมการประชุม 
 

 ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ หมายถึง ผูถ้ือใบส าคัญแสดงสิทธิ
ที่ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิหรือใชสิ้ทธิไปแลว้บางส่วนของบริษทัในวนัปิดสมุดทะเบียนผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยไม่
รวมถึงผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิคนใดท่ีมีส่วนไดเ้สียซ่ึงจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในขอ้พิจารณาขอ้นั้น 

 ผู ้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ มีส่วนได้เสียตามข้อ น้ี หมายถึง ผู ้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีมีความขัดแย ้งทาง
ผลประโยชน์ในเร่ืองท่ีที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

 

1.7.4 ในการออกเสียงลงคะแนนให้ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ถืออยู่
โดยใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมี 1 เสียง 
 

1.7.5 ในการประชุมผู ้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจัดข้ึนโดยบริษัท ให้ประธานกรรมการบริษัทหรือบุคคลท่ีได้รับ
มอบหมายจากประธานกรรมการบริษทั ท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ ในกรณีที่ผูถ้ือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นผูจ้ัดการประชุม ประธานในที่ประชุมอาจจะมาจากบุคคลที่ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิลงมติ
เห็นชอบคดัเลือกนอกเหนือไปจากประธานกรรมการหรือบุคคลท่ีประธานกรรมการมอบหมาย โดยท่ีทั้งสองกรณี
ประธานท่ีประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงช้ีขาด 

 

1.7.6 องค์ประชุมในการประชุมผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้งประกอบดว้ยผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ และ/หรือ ผูรั้บ
มอบฉันทะมาประชุมรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 25 ราย ซ่ึงถือใบส าคญัแสดงสิทธิรวมกนัไม่นอ้ยกว่าจ านวนหน่ึงใน
สามของจ านวนหน่วยทั้งหมดของผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม และหากว่าการประชุมคร้ังใด 
เม่ือล่วงเวลานัดไปแลว้ 1 ชัว่โมง ยงัมีผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้ร่วมประชุมยงัไม่ครบเป็นองค์ประชุมให้ถือว่า
การประชุมเป็นอนัระงบัไป ในกรณีท่ีไม่ครบเป็นองค์ประชุม หากการประชุมผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธินั้นเป็นการ
เรียกโดยมติคณะกรรมการบริษทัใหน้ัดประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 7 วนั นับจากวนัก าหนดประชุมผู ้
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิในคร้ังแรก และให้บริษทัด าเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยงัผูถ้ือใบส าคญัแสดง
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สิทธิทุกรายและตลาดหลกัทรัพยต์ามรายละเอียดและวิธีการท่ีระบุไวข้า้งตน้ ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัว่า
จะตอ้งครบองค์ประชุมกล่าวคือ มีผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิมาประชุมเท่าใดถือว่าเป็นองคป์ระชุม ทั้งน้ี ส าหรับใน
กรณีที่ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นผูร้้องขอใหเ้รียกประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ 

 

1.7.7 มติที่ประชุมผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนหน่วยของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ณ ขณะนั้น ซ่ึงมาประชุม (ไม่ว่าดว้ยตนเองหรือมอบฉันทะ) และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

1.7.8 มติใดๆ ซ่ึงท่ีประชุมผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิไดล้งมติไปแลว้นั้น ให้ถือว่ามีผลผูกพนัผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิทุก
รายไม่ว่าผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธินั้นจะไดเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ยหรือไม่กต็าม 

 

1.7.9 ภายหลงัจากบริษทัไดด้  าเนินการจัดประชุมผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ บริษทัจะแจ้งมติของที่ประชุมผูถ้ือใบส าคญั
แสดงสิทธิใหผู้ถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิทราบผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพยโ์ดยเร็ว 

 

1.7.10 บริษัทจะด าเนินการจัดท าและบันทึกรายงานการประชุมและเก็บรักษาบันทึกดังกล่าวไวท้ี่ส านักงานใหญ่ของ
บริษทั รายงานการประชุมที่ได้ลงลายมือช่ือโดยประธานที่ประชุมให้ถือเป็นหลักฐานอนัสมบูรณ์ของกิจการ
ทั้งหลายท่ีไดป้ระชุมกันนั้น และจัดส่งรายงานการประชุมดงักล่าวให้แก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ละส านักงาน ก.ล.ต. 
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วนันบัจากวนัประชุมผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ 

 

1.7.11 ในการประชุมผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ บริษทัหรือผูท้ี่ไดรั้บมอบหมายจากบริษทั และที่ปรึกษากฎหมายของบริษทั
มีสิทธิที่จะเข้าร่วมประชุมผูถ้ือใบส าคัญแสดงสิทธิเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือให้ค  าอธิบายในที่ประชุมผู ้ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิได ้

 

1.7.12 บริษทัจะเป็นผูช้  าระค่าใชจ่้ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัประชุมผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิทั้งหมด 
 

1.7.13 บริษทัจะแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก  าหนดสิทธิตามมติท่ีประชุมผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ นบัตั้งแต่วนัท่ีประชุมเพื่อลงมติ 
และบริษทัจะแจ้งการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก  าหนดสิทธิเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหส้ านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์
ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติมนั้น 

 
1.8      กำรชดใช้ค่ำเสียหำย กรณีบริษัทไม่สำมำรถจัดให้มีหุ้นสำมัญเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิ 

บริษทัจะชดใชค่้าเสียหายใหแ้ก่ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ ตามรายละเอียด ดงัน้ี 
1.8.1 บริษทัจะชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ ต่อเม่ือผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิไดม้าแสดงความจ านงที่จะ

ใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง และปฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นตามเง่ือนไขท่ีก  าหนดไว ้และบริษทัไม่สามารถจดัให้มีหุ้นสามญั
เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิไดอ้ย่างครบถว้น  ยกเวน้ กรณีตามที่ระบุไวใ้นข้อจ ากัดการโอน
ใบส าคญัแสดงสิทธิและหุน้สามญัที่เกิดจากการใชสิ้ทธิตามขอ้ 2 
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1.8.2 การค านวณค่าเสียหายที่บริษทัจะชดใชใ้หผู้ถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิตามขอ้ 1.8.1 มีสูตรการค านวณ ดงัน้ี 
ค่ำเสียหำยต่อใบแสดงสิทธิหน่ึงหน่วย = B x (MP – EP) 
โดยที่ 
B คือ จ านวนหุ้นสามญัท่ีไม่สามารถจดัให้มี และ/หรือ เพิ่มข้ึนได ้ตามอตัราการใชสิ้ทธิท่ี

เปลี่ยนแปลงข้ึนต่อหน่ึงหน่วย 
MP คือ มูลค่าการซ้ือขายหุ้นสามญัของบริษทัทั้งหมดหารดว้ยจ านวนหุน้สามญัของบริษทัท่ีมี

การซ้ือขายทั้งหมดในตลาดหลกัทรัพยใ์นวนัก าหนดการใชสิ้ทธิแต่ละคร้ัง 
EP คือ ราคาการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือราคาการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับ

สิทธิหากมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิ 
ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบริษทั” เน่ืองจากหุน้สามญัไม่มีการซ้ือขาย
ในวนัก าหนดการใชสิ้ทธิ บริษทัจะด าเนินการก าหนดราคายติุธรรมเพื่อใชใ้นการค านวณแทน 
 

1.8.3 การชดใช้ค่าเสียหายตามขอ้ 1.8.1 บริษัทจะช าระให้เป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะและจะจัดส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนภายใน 14 วนัท าการ นบัจากวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง โดยไม่มีดอกเบ้ีย อย่างไรกดี็ ไม่ว่าใน
กรณีใดๆ หากไดมี้การส่งเชค็คืนเงินค่าเสียหายดงักล่าวทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในแบบแสดงความ
จ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัโดยถูกตอ้งแลว้ ใหถ้ือว่าผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิไดรั้บคืนเงินค่าเสียหายแลว้โดย
ชอบ และผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบ้ียหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป 

 

  อน่ึงในกรณีที่ผู ้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่มิใช่สัญชาติไทยท่ีใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามญั แต่ไม่สามารถจองซ้ือได้
เน่ืองจากอตัราส่วนการถือหุ้นของคนท่ีมิใช่สัญชาติไทยในขณะนั้นเกินกว่าจ านวนร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นที่
จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัตามท่ีระบุไวใ้นขอ้จ ากดัการโอนหุ้นสามญั ในกรณีเช่นน้ี บริษทัจะไม่ชดใช้
ค่าเสียหาย หรือด าเนินการอื่นใดใหแ้ก่ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิที่มิใช่สัญชาติไทย และผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิคน
ที่มิใช่สัญชาติไทยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย หรือ เรียกร้องให้บริษทัชดใชใ้ดๆ ทั้งส้ิน อย่างไรก็ดี ใบส าคัญ
แสดงสิทธิยงัมีผลใชต่้อไปจนถึงวนัก  าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย หาก ณ วนัก  าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ผูถ้ือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่มิใช่สัญชาติไทยยงัไม่สามารถใชสิ้ทธิได ้เน่ืองจากอตัราส่วนการถือหุน้ของคนที่มิใช่สัญชาติ
ไทยในขณะนั้ นเกินกว่าจ านวนท่ีระบุไวใ้นขอ้จ ากัดการโอนหุ้นสามัญ ให้ถือว่าใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าว
หมดอายุลง โดยผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิที่มิใช่สัญชาติไทยดงักล่าว ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ต่อบริษทั 
และบริษทัจะไม่ด าเนินการชดใชค่้าเสียหายท่ีเกิดข้ึนทั้งส้ิน 

 

1.9    สถำนะของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่ำงวันที่ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ  
สถานะของใบส าคญัแสดงสิทธิที่อยูร่ะหว่างวนัที่ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิไดแ้สดงความจ านงการใชสิ้ทธิและวนัก่อนวนัที่
กระทรวงพาณิชยจ์ะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแลว้อนัเน่ืองมาจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิจะมีสถานภาพและ
สิทธิเช่นเดียวกบัใบส าคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดแ้สดงความจ านงใชสิ้ทธิและสถานภาพจะส้ินสุดลงในวนัท่ีกระทรวงพาณิชย์
ไดรั้บจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแลว้อนัเน่ืองมาจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิขา้งตน้แลว้ 
 

ในกรณีที่บริษทัมีการปรับราคาใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิในช่วงที่บริษทัยงัไม่ได้ด  าเนินการน าหุ้นสามญัท่ีเกิดข้ึน
จากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนทุนช าระแลว้กบักระทรวงพาณิชย ์ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไดท้  า
การใชสิ้ทธิแลว้จะไดรั้บการปรับสิทธิยอ้นหลงั โดยบริษทัจะด าเนินการออกหุน้สามญัใหม่เพิ่มเติมใหแ้ก่ผูถ้ือใบส าคญัแสดง
สิทธิโดยเร็วท่ีสุดตามจ านวนท่ีผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิสมควรจะไดรั้บหากราคาและอตัราการใชสิ้ทธิท่ีไดป้รับใหม่นั้นมีผล
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บงัคบัใช ้โดยหุน้สามญัส่วนเพิ่มอาจไดรั้บชา้กว่าหุ้นสามญัท่ีไดรั้บก่อนหน้าน้ีแลว้ แต่ไม่เกิน 15 วนัท าการนบัจากวนัท่ีมีการ
ปรับสิทธิ 

 
1.10 สถำนะของหุ้นสำมัญใหม่ที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
หุ้นสามญัใหม่ที่ออกจากการใชสิ้ทธิของผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและสภาพเหมือนหุ้นสามญัเดิมของบริษทัที่
ออกไปก่อนหน้าน้ีแลว้ทุกประการ นับแต่วนัที่นายทะเบียนหุน้สามญัของบริษทัไดจ้ดแจง้ช่ือผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นผู ้
ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู ้ถือหุ้นสามญัของบริษัท และกระทรวงพาณิชยรั์บจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้ว หากบริษทัได้
ประกาศวันก าหนดให้สิทธิในเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ผู ้ถือหุ้นก่อนวนัที่บริษัทได้จดแจ้งช่ือของผู ้ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จัดสรรในคร้ังน้ีเป็นผูถ้ือหุ้นในสมุดทะเบียนผูถ้ือหุ้นของบริษทัที่กระทรวงพาณิชยรั์บจดทะเบียน
เรียบร้อยแลว้ ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวจะไม่มีสิทธิไดรั้บเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นนั้น 

 
1.11   รำยละเอียดเก่ียวกับหุ้นออกใหม่เพื่อรองรับใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

ลักษณะส ำคญัของหุ้น 
จ านวนหุน้สามญัที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคญั
แสดงสิทธิที่ออกและจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้สามญั
เดิมของบริษทั 

 
: ไม่เกิน 200,666,667 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของใบส าคัญแสดง
สิทธิที่ออกและจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้สามญัเดิมของบริษทั 

มูลค่าที่ตราไว ้ : หุน้ละ 1.00 บาท  

ราคาการใชสิ้ทธิ : 2.00 บาท ต่อ 1 หุน้ เวน้แต่จะมีการปรับราคาใชสิ้ทธิตามเง่ือนไข
การปรับสิทธิ ทั้งน้ี หากมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิ ราคาการใช้
สิทธิจะตอ้งไม่ต ่ากว่ามูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้ของบริษทั ณ ขณะนั้น 

  

เน่ืองจากหุน้สามญัของบริษทัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นหุน้สามญัท่ีออกใหม่เน่ืองจากการใชสิ้ทธิ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิจะสามารถเขา้ท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์ไดภ้ายหลงัจากที่บริษทัด าเนินการจดทะเบียนหุ้น
สามญัใหม่ดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ โดยบริษทัจะด าเนินการยื่นขออนุญาตน าหุ้นสามญัที่ออกใหม่จากการใชสิ้ทธิ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพย์ ภายใน 30 วนันบัจากวนัก าหนดการ
ใชสิ้ทธิแต่ละคร้ัง ทั้งน้ี เพื่อให้หุน้สามญัดงักล่าวสามารถท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ดเ้ช่นเดียวกบัหุน้สามญัเดิมของ
บริษทั 

 
1.12    กำรจัดกำรหำกมีหุ้นที่จัดสรรไว้คงเหลือจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ  
หากมีหุน้สามญัท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี คณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการบริหารจะ
เสนอที่ประชุมผูถ้ือหุ้น เพื่อพิจารณาจดัสรรหุ้นสามญัที่เหลือจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิต่อไป ทั้งน้ีให้เป็นไป
ตามเง่ือนไขและวิธีการที่เกี่ยวขอ้งตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน ประกาศของตลาดหลกัทรัพย ์และส านักงาน ก.ล.ต. 
และ ตลาดหลกัทรัพย ์
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1.13    ตลำดรองของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จัดสรร 
บริษทัจะด าเนินการยื่นค าขออนุญาตให้ตลาดหลกัทรัพยพ์ิจารณารับใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ภายใน 30 วนันบัจากวนัที่บริษทัไดด้  าเนินการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิเสร็จ
ส้ินลง 

 
2.   ข้อจ ำกัดกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
2.1      กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
บริษทัไม่มีขอ้จ ากดัในการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทั เวน้แต่การโอนเกิดข้ึนในช่วงปิด
สมุดทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อพกัการโอนตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 21 วนั ก่อนวนัก  าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย และ
ตลาดหลกัทรัพยจ์ะท าการข้ึนเคร่ืองหมาย SP (ห้ามการซ้ือขาย) ล่วงหนา้ 3 วนัท าการก่อนวนัปิดสมุดทะเบียน  หรือเป็นการ
ปิดสมุดทะเบียนเพื่อก  าหนดสิทธิของผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิยงัคงสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ  
2.2       บุคคลที่มิใช่สัญชำติไทย 
บริษทัมีขอ้จ ากดัการโอนหุน้อนัสืบเน่ืองมาจากขอ้บงัคบัของบริษทัว่าดว้ยเร่ืองอตัราส่วนการถือหุน้ของบุคคลที่มิใช่สัญชาติ
ไทย ดงัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
2.2.1 บริษทัจะไม่ออกหุ้นสามญัให้แก่ผูใ้ชสิ้ทธิที่มิใช่สัญชาติไทย ซ่ึงไดด้  าเนินการใชสิ้ทธิตามวิธีการใชสิ้ทธิจนท าให้

สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลหรือนิติบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทยมีจ านวนเกินกว่าร้อยละ 49 ของทุนที่เรียกช าระแลว้
ทั้งหมดของบริษทัตามท่ีระบุในขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 10 หรือตามสัดส่วนที่อาจมีการแกไ้ขในขอ้บงัคบัของบริษทั
ในอนาคต 
 

2.2.2 ในกรณีที่ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิที่มีการใชสิ้ทธิ ณ วนัใชสิ้ทธิ มีจ านวนมากกว่าจ านวน
หุ้นสามัญที่อนุญาตให้ซ้ือได้โดยไม่ขดัต่อขอ้จ ากดัการโอนหุ้น เร่ืองสัดส่วนการถือครองหลกัทรัพยข์องผูถ้ือหุ้น
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่มิใช่สัญชาติไทย บริษทัจะด าเนินการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญ
แสดงสิทธิให้แก่ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิที่มิใช่สัญชาติไทย ตามล าดบัการแจง้ความ
จ านงในการใชสิ้ทธิท่ีครบถว้นสมบูรณ์ตามขอ้ก  าหนดในการใชสิ้ทธิในคร้ังน้ี 

 

2.2.3 หากขอ้จ ากดัการโอนดงักล่าวขา้งตน้ มีผลท าให้ผูถ้ือใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิที่มิใช่
สัญชาติไทยที่ไดด้  าเนินการใชสิ้ทธิตามวิธีการใชสิ้ทธิ ไม่สามารถใชสิ้ทธิไดต้ามจ านวนที่ระบุในใบแจ้งความจ านง
การใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญ ไม่ว่าทั้ งหมดหรือบางส่วน บริษัทจะด าเนินการคืนใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส าคญัแสดงสิทธิและเงินที่เหลือตามราคาใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิในส่วน
ที่ไม่สามารถใชสิ้ทธิได้ โดยไม่มีดอกเบ้ีย ให้แก่ผู ้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีมิใช่
สัญชาติไทยดงักล่าว ทางไปรษณียล์งทะเบียน ภายใน 14 วนั นบัจากวนัใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นๆ 
 

2.2.4 ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิที่มิใช่สัญชาติไทยจะไม่ไดรั้บการชดเชย ไม่ว่ารูปแบบใด
จากบริษัท ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการใช้สิทธิได้ โดยมีสาเหตุมาจากข้อจ ากัดเร่ืองสัดส่วนการถือครอง
หลกัทรัพยข์องผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิที่มิใช่สัญชาติไทย 

 

2.2.5 ในกรณีที่ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิที่มิใช่สัญชาติไทยไม่สามารถใชสิ้ทธิแปลงสภาพ
เป็นหุ้นสามญั อันเน่ืองมาจากขอ้จ ากดัการโอนตามที่กล่าวในขอ้ 2.2.1 ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิดังกล่าวจะยงัคง
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สามารถที่จะด าเนินการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิในส่วนที่ยงัไม่สามารถใชสิ้ทธิได ้โดยใหด้  าเนินการใชสิ้ทธิ
ตามวิธีการใชสิ้ทธิ ในระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิในคร้ังต่อๆไป จนถึงวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ตราบ
เท่าท่ีการด าเนินการดงักล่าวไม่มีผลท าให้ขดัต่อขอ้จ ากดัการโอนหุ้นของบริษทั ทั้ งน้ี ในกรณี ณ วนัใช้สิทธิคร้ัง
สุดทา้ย หากผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิที่มิใช่สัญชา ติไทยยงัไม่สามารถใชสิ้ทธิได ้
เน่ืองจากอตัราส่วนการถือหุ้นของคนท่ีมิใช่สัญชาติไทยในขณะนั้นเกินกว่าจ านวนท่ีระบุไวข้อ้จ ากดัการโอนหุ้น
สามญั ใหถ้ือว่าใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวหมดอายลุง โดยผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิที่มิใช่สัญชาติไทยดงักล่าว ไม่มี
สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ต่อบริษทั และบริษทัจะไม่ด าเนินการชดใชค่้าเสียหายท่ีเกิดข้ึนทั้งส้ิน 

 
3.   กำรออกและส่งมอบหุ้นสำมัญออกใหม่ 
ในการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี
ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั สามารถเลือกใหบ้ริษทัด าเนินการในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

1) ในกรณีที่ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไดรั้บการจดัสรรหุ้นสามญัประสงค์จะขอรับใบหุน้สามญั โดยใหอ้อกใบ
หุน้ในนามของผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ะส่งมอบใบหุน้ตามจ านวนที่ใชสิ้ทธิแก่ผูถ้ือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ ตามช่ือที่อยู่ที่ระบุไวใ้นสมุดทะเบียนใบส าคญัแสดง
สิทธิ ภายใน 15 วนัท าการนับจากวนัที่บริษทัด าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแลว้ต่อกระทรวง
พาณิชยใ์นแต่ละคร้ัง ในกรณีน้ี ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั จะไม่สามารถขายหุ้น
สามญัที่เกิดจากการใชสิ้ทธิในตลาดหลกัทรัพย ์ไดจ้นกว่าจะไดรั้บใบหุ้น ซ่ึงอาจจะไดรั้บภายหลงัจากที่หุ้น
สามญัที่เกิดจากการใชสิ้ทธิไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์
 

2) ในกรณีที่ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไดรั้บการจดัสรรหุ้นสามญัไม่ประสงคจ์ะขอรับใบหุน้สามญั แต่ประสงค์
จะใชบ้ริการของ ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์โดยผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามญัที่เกิดจาก
การใชสิ้ทธิไวใ้นบญัชีของบริษทัหลกัทรัพย ์ซ่ึงผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิมีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยอ์ยู่ ในกรณี
น้ี ศูนยรั์บฝากหลักทรัพย ์จะด าเนินการน าหุ้นสามัญที่เกิดจากการใชสิ้ทธิฝากไวก้บั "บริษทั ศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก" และศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุน้สามญั
ทีบ่ริษทัหลกัทรัพยน์ั้นฝากหุน้สามญัอยู ่ในขณะเดียวกนับริษทัหลกัทรัพยน์ั้นกจ็ะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุ้น
สามญัที่ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ ที่ไดรั้บการจัดสรรหุ้นฝากไวแ้ละออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผูจ้องซ้ือที่
ไดรั้บการจัดสรรภายใน 7 วนัท าการ นับจากวนัที่บริษทัด าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแลว้ต่อ
กระทรวงพาณิชยแ์ต่ละคร้ัง ในกรณีน้ี ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญั จะสามารถขาย
หุน้สามญัที่เกิดจากการใชสิ้ทธิในตลาดหลกัทรัพย ์ไดท้นัทีที่ตลาดหลกัทรัพยอ์นุญาตใหหุ้้นสามญัที่เกิดจาก
การใชสิ้ทธิท าการซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพย ์

 

ในกรณีที่ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามัญเลือกให้บริษทัด าเนินการตามขอ้ 2) ช่ือของผูถ้ือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไดรั้บการจดัสรรหุ้น จะตอ้งตรงกบัช่ือเจ้าของบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยท์ี่ผูถ้ือใบส าคญั
แสดงสิทธิประสงคท์ี่จะฝากหุ้นสามญัไวใ้นบญัชีหลกัทรัพยด์งักล่าว มิฉะนั้นแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธิที่จะ
ด าเนินการออกใบหุน้แก่ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิทีไ่ดรั้บการจดัสรรหุน้ตามขอ้ 1) แทน 
 

3) ในกรณีที่ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไดรั้บการจัดสรรหุน้ไม่ประสงคจ์ะขอรับใบหุน้ แต่ประสงคจ์ะใชบ้ริการ
ของศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์โดยผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามญัไวใ้นบญัชีของบริษทัผู ้




