
ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
และผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญของ  

บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ที่ 7 
(MINT-W7) 
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ข้อก ำหนดว่ำด้วยสทิธิและหน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสทิธิ 
และผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญของ 

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 7 (MINT-W7) 

ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสำมัญของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ที่ 7 (MINT–W7) 
(“ใบส ำคัญแสดงสิทธิ”) ออกโดยบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) (“ผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ” หรือ 
“บริษัท”) ตำมมติที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 27/2563 เมื่อวนัท่ี 19 มิถนุำยน 2563 (“มติฯ”) 

ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะได้รับสิทธิตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดสทิธิ โดยผู้ออกใบส ำคญัแสดงสทิธิและผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิจะต้องผูกพนัตำมข้อก ำหนดสิทธินีทุ้กประกำร และให้ถือว่ำ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิได้รับทรำบและ
เข้ำใจข้อก ำหนดต่ำง ๆ ในข้อก ำหนดสิทธิเป็นอย่ำงดีแล้ว และตกลงยอมรับข้อก ำหนดสิทธินีท้ัง้หมด ทัง้นี ้ผู้ออกใบส ำคญั
แสดงสทิธิจะจดัให้มีกำรเก็บรักษำส ำเนำข้อก ำหนดสิทธิและส ำเนำสญัญำต่ำง ๆ ไว้ ณ ส ำนกังำนใหญ่ของผู้ออกใบส ำคญั
แสดงสทิธิ เพื่อให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิขอตรวจสอบส ำเนำข้อก ำหนดสทิธิและส ำเนำสญัญำต่ำง  ๆ ได้ในวนัและเวลำท ำ
กำรของผู้ออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

ค ำจ ำกดัควำม 

ค ำและข้อควำมตำ่ง ๆ ที่ใช้อยูใ่นข้อก ำหนดสทิธิ ให้มีควำมหมำย ดงัตอ่ไปนี:้ 

ข้อก ำหนดสทิธิ หมำยถึง ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ
และผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสำมัญ ของบริษัท ไมเนอร์ 
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 7 (MINT–W7) (รวมถึง
ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) (ถ้ำมี) 

แบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สทิธิ หมำยถึง แบบตำมที่ระบไุว้ในข้อ 1.2.7 ของข้อก ำหนดสทิธิ 
ซือ้หุ้นสำมญั 

ใบส ำคญัแสดงสทิธิ หมำยถึง ใบส ำคญัแสดงสิทธิที ่จะซื อ้หุ้นสำมญัของ  บริษัท ไมเนอร์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ที่  7 (MINT – W7) ชนิด
ระบช่ืุอผู้ ถือและเปลีย่นมือได้ 

ใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ หมำยถึง ใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ออกโดยศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์เพื่อ
ใช้แทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

บริษัท หรือ ผู้ออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ หมำยถึง บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) 

ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ หมำยถึง ผู้ทรงสทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิแตล่ะหนว่ยตำมข้อ 1.2.4 

ผู้ ถือใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ หมำยถึง ผู้ทรงสทิธิในใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิแตล่ะหนว่ย 

วนัท ำกำร หมำยถึง วันที่ ธนำคำรพำณิ ช ย์ โดยทั่ว ไป เปิดท ำกำรตำมปกติ ใน
กรุงเทพมหำนคร ซึ่งไม่ใช่วนัเสำร์หรือวนัอำทิตย์ หรือวนัอื่นใดที่
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ธนำคำรแห่งประเทศไทยประกำศให้เป็นวันหยุดของธนำคำร
พำณิชย์ 

ประกำศ ทจ. 34/2551 หมำยถึง ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุที่ ทจ. 34/2551 เร่ือง กำรขอ
อนุญำต และกำรอนุญำตให้เสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้
หุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่ เพื่อรองรับใบส ำคญัแสดงสิทธิ ลง
วนัที่ 15 ธันวำคม พ.ศ. 2551 (รวมถึงที่อำจมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมหรือ
ใช้บงัคบัแทน) 

ส ำนกังำน ก.ล.ต. หมำยถึง คณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  หรือ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ (ตำมที่เก่ียวข้อง) 

ตลำดหลกัทรัพย์ หมำยถึง ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ หมำยถึง บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

วนัใช้สทิธิ หมำยถึง ให้มีควำมหมำยตำมที่ระบไุว้ในข้อ 1.2.1 ของข้อก ำหนดสทิธิ 

วนัใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย หมำยถึง ให้มีควำมหมำยตำมที่ระบไุว้ในข้อ 1.2.1 ของข้อก ำหนดสทิธิ 

ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ หมำยถึง ให้มีควำมหมำยตำมที่ระบไุว้ในข้อ 1.2.3 ของข้อก ำหนดสทิธิ 
ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ หมำยถึง ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิส ำหรับวนัใช้สทิธิ 
ครัง้สดุท้ำย ครัง้สดุท้ำยตำมที่ระบไุว้ในข้อ 1.2.3 ของข้อก ำหนดสทิธิ 

รำคำกำรใช้สทิธิ หมำยถึง รำคำในกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิตำมที่
ระบไุว้ในข้อ 1.1 ของข้อก ำหนดสทิธิ 

อตัรำกำรใช้สทิธิ หมำยถึง อตัรำในกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิตำมที่
ระบไุว้ในข้อ 1.1 ของข้อก ำหนดสทิธิ 

ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ หมำยถึง บคุคลที่บริษัทจะแตง่ตัง้ให้เป็นตวัแทนของบริษัทในกำรรับแจ้ง
ควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

สมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ หมำยถึง  สมดุทะเบียนหรือแหลง่ข้อมลูทำงทะเบียนซึง่บนัทกึรำยละเอยีด
เก่ียวกบัใบส ำคญัแสดงสทิธิและผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่เก็บ
รักษำโดยนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิ (ตำมที่ได้นิยำมไว้
ด้ำนลำ่ง) 

1 รำยละเอียดเกี่ยวกับใบส ำคัญแสดงสทิธิ 

ที่ประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นครัง้ที่ 27/2563 เมื่อวันที่ 19 มิถุนำยน 2563 มีมติอนุมัติกำรออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
จ ำนวนไม่เกิน 313,831,156 หน่วย เพื่อจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น และอนมุตัิกำรจดัสรรหุ้น
สำมญัที่ออกใหม่จ ำนวนไม่เกิน 313,831,156 หุ้น เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ ต่อมำเมื่อ
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วันที่  8 กรกฎำคม 2563 บริษัทได้พิจำรณำก ำหนดจ ำนวนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขำยเป็นจ ำนวน 
235,559,007 หนว่ย โดยไมค่ิดมลูคำ่ (ศนูย์บำท) โดยมีรำยละเอียดของใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จดัสรรดงัตอ่ไปนี ้

1.1 ลักษณะส ำคัญของใบส ำคัญแสดงสทิธิ 

ผู้ออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ         บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) 

ทีอ่ยูข่องผู้ออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ       88 อำคำรเดอะปำร์ค ชัน้ 12 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110         

ช่ือของใบส ำคญัแสดงสทิธิ ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์
เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 7 (MINT–W7)   

ชนิดของใบส ำคญัแสดงสทิธิ          ระบช่ืุอผู้ ถือและสำมำรถเปลีย่นมือได้ 

จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ออก 235,559,007 หนว่ย 

รำคำเสนอขำยตอ่หนว่ย หนว่ยละ 0 บำท (ไมค่ิดมลูคำ่) 

วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ 7 สงิหำคม 2563 

วนัครบก ำหนดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสทิธิ 31 กรกฎำคม 2566 

อำยขุองใบส ำคญัแสดงสทิธิ 2 ปี 11 เดือน 25 วนันบัตัง้แตว่นัที่ออกใบส ำคญัแสดงสทิธิครัง้แรก 
อตัรำกำรใช้สทิธิ ใบส ำคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ยตอ่ 1 หุ้นสำมญัใหม ่(อำจเปลีย่น 

แปลงภำยหลงัตำมเง่ือนไขกำรปรับสทิธิ) (“อัตรำกำรใช้สิทธิ”) 

รำคำกำรใช้สทิธิ รำคำกำรใช้สทิธิของใบส ำคญัแสดงสทิธิเทำ่กบั 21.60 บำทตอ่หุ้น 
(มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้ นละ 1 บำท) (อำจเปลี่ยนแปลงภำยหลงัตำม
เง่ือนไขกำรปรับสทิธิ) (“รำคำกำรใช้สิทธิ”) 

จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ส ำรองไว้เพื่อรองรับกำร 313,831,156 หุ้น (มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท) คิดเป็นร้อยละ 
ใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ  6.1 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 

ตลำดรองของใบส ำคญัแสดงสทิธิ บริษัทจะน ำใบส ำคญัแสดงสทิธิเข้ำจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ 

ตลำดรองของหุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สทิธิ บริษัทจะน ำหุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดง
สทิธิในครัง้นีเ้ข้ำจดทะเบยีนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบยีนในตลำด
หลกัทรัพย์ 

วิธีกำรจดัสรร จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม ตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น โดยไม่คิดมลูค่ำ 
ในอตัรำส่วน 22 หุ้นสำมญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
(ในกรณีที่ค ำนวณแล้วมีเศษของใบส ำคัญแสดงสิทธิต ่ำกว่ำ 1 
หน่วยให้ปัดเศษดังกล่ำวทิง้) โดยก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้นสำมัญ
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ของบริษัทที่มีสิทธิได้รับกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ออกใน
ครัง้นี ้ในวนัท่ี 7 สงิหำคม 2563 

นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิ บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั หรือผู้ที่ได้รับ
แต่งตัง้โดยชอบโดยบริษัทให้ท ำหน้ำที่เป็นนำยทะเบียนใบส ำคญั
แสดงสทิธิแทน (“นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิ”) 

ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น หุ้ นสำมัญที่ออกใหม่ที่ เกิดจำกกำรใช้สิทธิซือ้หุ้ นสำมัญตำม
ใบส ำคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้จะมีสิทธิและได้รับผลประโยชน์อนั
พึงได้เช่นเดียวกับหุ้นสำมัญเดิมที่ออกและเรียกช ำระเต็มมูลค่ำ
ของบริษัททุกประกำร โดยสิทธิใด ๆ ที่จะได้รับจำกกำรเป็นผู้ ถือ
หุ้นสำมญัจำกกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิจะ
เร่ิมตัง้แต่วนัที่กระทรวงพำณิชย์รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุน
ช ำระแล้วส ำหรับหุ้นสำมญัใหมท่ี่เกิดจำกกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญั
ตำมใบส ำคัญ แสดงสิท ธิ  และนำยทะเบียนของบ ริษัทได้
ลงทะเบียนหุ้นที่ออกใหม่เนื่องจำกกำรใช้สิทธิซือ้หุ้ นสำมัญตำม
ใบส ำคญัแสดงสทิธินัน้แล้ว 

ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทจะได้รับผลกระทบ (dilution effect) ดงันี ้
(ก) ผลกระทบตอ่สดัสว่นของผู้ ถือหุ้น (Control Dilution) 

ในกรณีที่มีกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมและผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทมีกำร
ใช้สิทธิทัง้จ ำนวน ผู้ ถือหุ้นจะไม่ได้รับผลกระทบด้ำนกำรลดลงของสดัสว่นกำรถือหุ้นและสิทธิออกเสียง 
เนื่องจำกเป็นกำรออกและเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น  
อย่ำงไรก็ตำม หำกมีกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นครบถ้วนตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิโดยบคุคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ ถือหุ้นเดิม
ทัง้จ ำนวน จะมีผลกระทบตอ่สดัสว่นของกำรถือหุ้นและสทิธิออกเสยีงประมำณร้อยละ 4.35  
สตูรกำรค ำนวณผลกระทบตอ่สดัสว่นของผู้ ถือหุ้น               = 1 - [Qo /(Qo+Qw)] 

โดยที ่  Qo =  จ ำนวนหุ้นสำมญัที่มีอยูเ่ดิมเท่ำกบัจ ำนวนหุ้นสำมญัก่อนกำรเพิ่มทนุเพื่อเสนอขำยให้กบัผู้ ถือหุ้น
สำมญัเดิมของบริษัทตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering) ตำมที่ได้รับอนุมัติจำกประชุม
สำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 27/2563 (“กำรเสนอขำยหุ้น Rights Offering”) บวกกบัจ ำนวนหุ้นสำมญั
ที่ออกใหมเ่พื่อกำรเสนอขำยหุ้น Rights Offering  

= 4,619,004,860 + 563,293,156 หุ้น 

= 5,182,298,016 หุ้น 

Qw =  หุ้นสำมญัที่ออกใหม่ที่จะเพิ่มขึน้เมื่อมีกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิจ ำนวน 
235,559,007 หุ้น 

ดงันัน้ ผลกระทบตอ่สดัสว่นของผู้ ถือหุ้น   = 1 – [5,182,298,016 / (5,182,298,016 + 235,559,007)] 

= ร้อยละ 4.35 



7 

(ข)  ผลกระทบตอ่รำคำหุ้น (Price Dilution) 
หำกมีกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิครบทัง้จ ำนวน รำคำหุ้ นของ
บริษัทจะยงัคงไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ เนื่องจำกรำคำกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ 21.60 บำท
ตอ่หุ้น สงูกว่ำรำคำตลำด โดยรำคำตลำดเท่ำกบั 20.61 บำทต่อหุ้น ซึ่งเป็นรำคำหุ้นถวัเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนกั
ของหุ้ นสำมัญของบริษัทที่ท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลงั 7 วันท ำกำร
ติดตอ่กนัก่อนวนัท่ี 8 กรกฎำคม 2563 (ระหวำ่งวนัท่ี 26 มิถนุำยน 2563 ถึงวนัท่ี 7 กรกฎำคม 2563) 

(ค) ผลกระทบตอ่สว่นแบง่ก ำไรตอ่หุ้น (Earnings per Share Dilution) 
สตูรกำรค ำนวณผลกระทบตอ่สว่นแบง่ก ำไรตอ่หุ้น               = EPSo - EPSr 

        EPSo 
โดยที ่ ก ำไรสทุธิ      = 8,341.27 ล้ำนบำท (ตัง้แตว่นัที่ 1 เมษำยน 2562 ถึงวนัท่ี 31 มนีำคม 2563) 

EPSo      = ก ำไรสทุธิ 
  Qo 

 = 8,341.27 ล้ำนบำท 
   5,182,298,016 

 = 1.61 บำทตอ่หุ้น 
EPSr      =       ก ำไรสทุธิ   . 

   Qo + Qw 

= 8,341.27 ล้ำนบำท    .

(5,182,298,016 + 235,559,007) 

= 1.54 บำทตอ่หุ้น 
ผลกระทบตอ่สว่นแบง่ก ำไรตอ่หุ้น = ร้อยละ 4.35 

ภำยหลงักำรออกและกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัที่ออกใหม่เพื่อกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิแล้ว
เสร็จ สว่นแบง่ก ำไรตอ่หุ้นของบริษัทจะลดลงคิดเป็นประมำณร้อยละ 4.35  

1.2 กำรใช้สิทธิและเงื่อนไขกำรใช้สิทธิ 

1.2.1  วนัก ำหนดกำรใช้สทิธิ (Exercise Date) 

ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิได้ทุกวนัที่ 15 ของเดือนกุมภำพันธ์ 
พฤษภำคม สงิหำคม และพฤศจิกำยน ตลอดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสทิธิ ("วันใช้สิทธิ") ในกรณีที่วนัใช้
สทิธิตรงกบัวนัหยดุท ำกำรของบริษัทให้เลื่อนก ำหนดกำรใช้สิทธิดงักลำ่วเป็นวนัท ำกำรถดัไป ทัง้นี ้วนัใช้
สิทธิครัง้แรกจะตรงกับวนัที่ 16 พฤศจิกำยน 2563 (เลื่อนจำกวนัที่ 15 พฤศจิกำยน 2563 เนื่องจำกวนั
ดงักลำ่วไมใ่ช่วนัท ำกำร) และวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้ำยจะตรงกบัวนัท่ีใบส ำคญัแสดงสิทธิมีอำยุครบ 2 ปี 11 
เดือน 25 วนันบัจำกวนัออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวนัที่ 31 กรกฎำคม 2566 (“วันใช้สิทธิครัง้
สุดท้ำย”) และในกรณีที่วนัใช้สิทธิครัง้สุดท้ำยตรงกับวนัหยุดท ำกำรของบริษัทให้เลื่อนวนัใช้สิทธิครัง้
สดุท้ำยดงักลำ่วเป็นวนัท ำกำรถดัไป 
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1.2.2 กำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัท 

ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิสำมำรถใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ตนถืออยูท่ัง้หมดหรือ
บำงสว่นก็ได้ ส ำหรับใบส ำคญัแสดงสทิธิที่เหลอืและไมไ่ด้ใช้สทิธิภำยในวันก ำหนดกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย 
บริษัทจะถือว่ำผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิดงักลำ่ว  และให้ถือ
วำ่ใบส ำคญัแสดงสทิธินัน้ ๆ สิน้สภำพลงโดยไมม่ีกำรใช้สทิธิ 

1.2.3 ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ 

ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ประสงค์จะใช้สทิธิในกำรซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท จะต้องแจ้งควำมจ ำนงในกำร
ใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัของบริษัทระหว่ำงเวลำ 9.30 น. ถึง 15.30 น. (เวลำกรุงเทพฯ) ภำยในระยะเวลำ 5 
วนัท ำกำรก่อนวนัใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ("ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ") ยกเว้นกำรใช้
สิทธิครัง้สุดท้ำยก ำหนดให้มีระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนง  ระหว่ำงเวลำ 9.30 น. ถึง 15.30 น. (เวลำ
กรุงเทพฯ) ภำยในระยะเวลำ 15 วนัก่อนวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย ("ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้
สิทธิครัง้สุดท้ำย") 

บริษัทจะไม่มีกำรปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ  ยกเว้นในกรณีกำรใช้สิทธิครัง้
สดุท้ำยจะมีกำรปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ 21 วนัก่อนวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย และ
ตลำดหลกัทรัพย์จะท ำกำรขึน้เคร่ืองหมำย SP (ห้ำมกำรซือ้ขำย) ล่วงหน้ำ 2 วนัท ำกำรก่อนวนัปิดสมุด
ทะเบียน (ในกรณีที่วนัปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอนสิทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิตรงกบัวนัหยุดท ำกำรของ
ตลำดหลกัทรัพย์ให้เลือ่นวนัปิดสมดุทะเบียน เป็นวนัท ำกำรก่อนหน้ำ) 

กำรแจ้งข่ำวเก่ียวกบักำรใช้สิทธิ อตัรำกำรใช้สิทธิ รำคำกำรใช้สิทธิ ระยะเวลำในกำรใช้สิทธิ ระยะเวลำ
กำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ ฯลฯ บริษัทจะแจ้งรำยละเอียด
ดังกล่ำว 5 วันท ำกำรก่อนระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิในแต่ละครัง้  โดยผ่ำนระบบ
เผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลกัทรัพย์ และให้ถือว่ำผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิได้รับทรำบแล้ว 
ส ำหรับวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย นอกจำกกำรเปิดเผยผ่ำนตลำดหลกัทรัพย์แล้ว บริษัทจะส่งรำยละเอียด
ดงักลำ่วให้กบัผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมรำยช่ือที่ปรำกฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ  
ณ วนัปิดสมดุทะเบียนครัง้สดุท้ำยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย 

1.2.4 ผู้ทรงสทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

(ก) ผู้ทรงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิกรณีทัว่ไป สิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตกแก่บคุคลหรือนิติ
บคุคลที่ปรำกฏช่ือเป็นเจ้ำของใบส ำคญัแสดงสิทธิจ ำนวนดงักลำ่วในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสิทธิในขณะนัน้ ๆ หรือในวนัแรกของกำรปิดสมดุทะเบียน ในกรณีที่มีกำรปิดสมดุทะเบียน
พกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ เว้นแต่จะได้มีกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิซึ่งสำมำรถใช้ยนักับ
บริษัทได้ตำมข้อ 8.1(ก) เกิดขึน้แล้ว ในวนัปิดสมดุทะเบียนท่ีเก่ียวข้องข้ำงต้น ซึง่สทิธิในใบส ำคญั
แสดงสทิธิจะตกแก่ผู้ รับโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

(ข) ผู้ทรงสทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิกรณีที่ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิแทน 
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สทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิจะตกแก่บคุคลหรือนิติบคุคลท่ีนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิได้รับ
แจ้งเป็นหนังสือจำกศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ว่ำ  เป็นผู้ ทรงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิจ ำนวน
ดงักลำ่วที่ลงทะเบียนในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิไว้ในช่ือของศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์
ในขณะนัน้ ๆ หรือในวนัแรกของกำรปิดสมดุทะเบียน ในกรณีที่มีกำรปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอน
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

1.2.5 นำยทะเบยีนใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
เลขที ่93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดนิแดง 
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  
โทรศพัท์ : +66 (0) 2009 9000  โทรสำร : +66 (0) 2009 9991 
E-mail : SETContactCenter@set.or.th เว็บไซต์ : http://www.set.or.th/tsd 

นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ จะรับผิดชอบต่อกำรปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซึ่งใน
สมุดทะเบียนจะต้องประกอบด้วย ช่ือ เต็ม สัญชำติและที่อยู่ของผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ และ
รำยละเอียดอื่น ๆ ท่ีศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์จะก ำหนด ในกรณีข้อมลูไม่ตรงกนั จะถือวำ่ข้อมลูที่ปรำกฏอยู่
ในสมุดทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นข้อมลูที่ถกูต้อง ดงันัน้ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิมีหน้ำที่ใน
กำรแจ้งขอเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อผิดพลำดในรำยละเอียดในกำรลงบนัทึกสมุดทะเบียนใบส ำคัญ
แสดงสิทธิต่อนำยทะเบียนโดยตรง และนำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข
ข้อผิดพลำดดงักลำ่ว 

บริษัทจะสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยจะแจ้งกำรเปลี่ยนแปลง
ดังกล่ำวให้แก่ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทรำบถึงกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวผ่ำน ระบบเผยแพร่สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลกัทรัพย์โดยเร็ว และแจ้งส ำนกังำน ก.ล.ต. ภำยใน 15 วนันบัจำกวนัที่มีกำร
เปลีย่นแปลงดงักลำ่ว  

1.2.6 สถำนท่ีติดตอ่ในกำรใช้สทิธิ 

แผนกเลขำนกุำรบริษัท 
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) 
เลขที ่88 เดอะปำร์ค ชัน้ 12 
ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท์ +66 (0) 2365 6115-7  

ทัง้นี ้ ในกรณีที่บริษัทมีกำรเปลี่ยนแปลงสถำนท่ีติดต่อในกำรใช้สิทธิ หรือบริษัทได้แต่งตัง้ตัวแทนรับแจ้ง
ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ บริษัทจะแจ้งรำยละเอียดให้กบัผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบผ่ำนระบบเผยแพร่
สือ่อิเลก็ทรอนิกส์ของตลำดหลกัทรัพย์ตอ่ไป และให้ถือวำ่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิได้รับทรำบแล้ว 

mailto:SETContactCenter@set.or.th
http://www.set.or.th/
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1.2.7 ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถติดต่อขอรับแบบแสดงควำมจ ำนงใน
กำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัที่ออกใหม่ภำยใต้ใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมที่บริษัทก ำหนด (“แบบแสดงควำม
จ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญ”) ได้ที่บริษัท ในระหว่ำงระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ ณ 
สถำนที่ติดต่อในกำรใช้สทิธิ หรือตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิหรือสำมำรถดำวน์โหลดได้จำก
เว็บไซต์ของบริษัท www.minor.com  

ในกรณีที่ใบส ำคญัแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหลกัทรัพย์ (Scripless) ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ต้องกำร
ใช้สิทธิต้องแจ้งควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอเพื่อขอถอนใบส ำคัญแสดงสิทธิออกจำกระบบไร้ใบ
หลกัทรัพย์หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิตำมที่ตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนด 

(ก) ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิมีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของตนอยู่โดยใบส ำคญัแสดงสิทธิอยู่ใน
บญัชี “บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อผู้ฝำก” ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ต้องกำร
ใช้สิทธิต้องแจ้งควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอเพื่อขอถอนใบส ำคัญแสดงสิทธิออกจำกระบบไร้ใบ
หลกัทรัพย์หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิตำมที่ตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนด โดยยื่นต่อบริษัท
หลักทรัพย์ที่ เป็นนำยหน้ำซื อ้ขำยหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่ำวจะ
ด ำเนินกำรแจ้งกับศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์เพื่อขอถอนใบส ำคัญแสดงสทิธิจำกบญัชี “บริษัท ศนูย์รับฝำก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด เพื่อผู้ ฝำก” โดยศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะด ำเนินกำรออกใบแทน
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ เพื่อใช้เป็นหลกัฐำนประกอบกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัท  
(ข) ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่มีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์โดยใบส ำคญัแสดงสิทธิอยู่กบัศนูย์รับ
ฝำกหลกัทรัพย์ใน “บัญชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์” ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ต้องกำรใช้สิทธิต้องแจ้ง
ควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอเพื่อขอถอนใบส ำคญัแสดงสทิธิออกจำกระบบไร้ใบหลกัทรัพย์หรือเพื่อให้
ออกใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมที่ตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนด โดยยื่นตอ่ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์เพื่อขอ
ถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิจำก “บญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์” โดยศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์จะด ำเนินกำร
ออกใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิเพื่อใช้เป็นหลกัฐำนประกอบกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัท 

1.2.8 ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัจะต้องปฏิบตัิ
ตำมเง่ือนไขกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ โดยด ำเนินกำรและสง่ต้นฉบบัเอกสำร (ทัง้นี ้บริษัทจะไม่
รับกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิทำงไปรษณีย์) ดงัตอ่ไปนี ้

1) ยื่นแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัที่ได้กรอกข้อความถกูต้องชัดเจน และครบถ้วน
แล้วทุกรายการ พร้อมลงนาม ให้แก่บริษัทหรือตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ (แล้วแต่
กรณี) ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิที่เก่ียวข้อง

2) น ำสง่ใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ระบวุ่ำ ผู้ ถือนัน้มีสิทธิในใบส ำคญัแสดง
สทิธิ ตำมจ ำนวนที่ระบอุยูใ่นแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญั ให้แก่บริษัทหรือตวัแทน
รับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ (แล้วแตก่รณี)

3) ยื่นหลกัฐำนประกอบกำรใช้สทิธิส ำหรับผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิแตล่ะประเภท ดงันี ้

i. บคุคลสญัชำติไทย

http://www.minor.com/
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ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน/ส ำเนำบตัรข้ำรำชกำร/ส ำเนำบตัรพนกังำนรัฐวิสำหกิจที่ยงัไม่
หมดอำย ุณ วนัใช้สทิธิที่เก่ียวข้อง พร้อมรับรองส ำเนำถกูต้อง ในกรณีที่มีกำรเปลีย่นช่ือ/ช่ือสกลุ 
ซึง่ท ำให้ช่ือ/ช่ือสกลุ ไมต่รงกบัใบส ำคญัแสดงสทิธิ ให้แนบเอกสำรท่ีออกโดยหน่วยงำนรำชกำร
กบัหลกัฐำนประกอบที่เก่ียวข้อง เช่น ทะเบียนสมรส ใบหยำ่ ใบแจ้งเปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกุล เป็นต้น 
พร้อมรับรองส ำเนำถกูต้อง 

ii. บคุคลตำ่งด้ำว
ส ำเนำหนงัสอืเดินทำงหรือส ำเนำใบตำ่งด้ำว ที่ยงัไมห่มดอำยุ ณ วนัใช้สทิธิที่เก่ียวข้อง พร้อม
รับรองส ำเนำถกูต้อง

iii. นิติบคุคลในประเทศ
ส ำเนำหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพำณิชย์ที่ออกไม่เกิน  1 ปีก่อนวันใช้สิทธิที่
เก่ียวข้อง พร้อมรับรองส ำเนำถกูต้องโดยผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบคุคลนัน้ พร้อมประทบัตรำ
ส ำคญั (ถ้ำมี) และเอกสำรหลกัฐำนของผู้มีอ ำนำจลงลำยมือช่ือตำมข้อ 3)(i) หรือข้อ 3)(ii) ของ
ข้อ 1.2.8 นี ้(แล้วแต่กรณี) ซึ่งยังไม่หมดอำยุ ณ วันใช้สิทธิที่เก่ียวข้อง พร้อมรับรองส ำเนำ
ถกูต้อง

iv. นิติบคุคลตำ่งประเทศ
ส ำเนำหนงัสือส ำคญักำรจดัตัง้บริษัทและ/หรือหนงัสือรับรอง ซึง่ต้องมีรำยกำรแสดงรำยช่ือผู้มี
อ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบคุคลนัน้ อ ำนำจในกำรลงนำม และที่ตัง้ของบริษัท ที่ออกไม่เกิน 1
ปีก่อนวนัใช้สทิธิ ซึง่รับรองโดย Notary Public พร้อมรับรองส ำเนำถกูต้องโดยผู้มีอ ำนำจลงนำม
ของนิติบุคคลนัน้และประทับตรำส ำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี)  และเอกสำรหลกัฐำนของผู้มี
อ ำนำจลงลำยมือช่ือตำมข้อ 3)(i) หรือข้อ 3)(ii) (แล้วแตก่รณี) ซึง่ยงัไมห่มดอำย ุณ วนัใช้สทิธิที่
เก่ียวข้อง พร้อมรับรองส ำเนำถกูต้อง

หำกผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่สง่มอบหลกัฐำนประกอบกำรใช้สิทธิตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 3)
ของข้อ 1.2.8 นี ้บริษัทและ/หรือตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ ขอสงวนสิทธิที่จะถือ
วำ่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิไมป่ระสงค์จะใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิในครัง้นัน้  ๆ อยำ่งไรก็
ตำม บริษัทและ/หรือตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ สำมำรถใช้ดุลยพินิจในกำร
พิจำรณำให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิได้ตำมควำมเหมำะสม

4) ช ำระเงินตำมจ ำนวนในกำรใช้สิทธิตำมที่ระบุในแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้ นสำมัญ
ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด โดยไม่เกินวนัใช้สิทธิ แก่บริษัทหรือตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้
สทิธิ (แล้วแตก่รณี) โดยวิธีใดวิธีหนึง่ ดงันี ้
i. โอนเงินเข้ำบญัชีเงินฝำก ช่ือบญัชี "บญัชีกำรใช้สทิธิของใบแสดงสทิธิ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์

เนชัน่แนล" ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกดั (มหำชน) สำขำสขุมุวิท ซอย 71 บญัชีกระแสรำยวนั
เลขที ่ 035-3-03480-5 โดยแนบหลกัฐำนกำรโอนเงินภำยในวนัใช้สทิธิแตล่ะครัง้มำกบัแบบ
แสดงควำมจ ำนงกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญั
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ii. ช ำระโดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊ำฟท์ หรือค ำสั่งจ่ำยเงินธนำคำร ที่สำมำรถเรียกเก็บไ ด้ใน
กรุงเทพมหำนคร โดยลงวนัท่ีจองซือ้และต้องสง่มอบถึงบริษัทหรือตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงใน
กำรใช้สทิธิ (แล้วแตก่รณี) ภำยใน 11.00 น. (เวลำกรุงเทพฯ) ของวนัท ำกำร 2 วนัก่อนวนัใช้สทิธิ
แตล่ะครัง้ โดยขีดคร่อมสัง่จ่ำย "บญัชีกำรใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่
แนล" หรือช ำระโดยวิธีกำรอื่นใดตำมแต่ที่บริษัทและ/หรือตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้
สทิธิจะเป็นผู้ก ำหนดและแจ้งให้ทรำบตอ่ไป

ทัง้นี ้กำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุดงักลำ่วจะสมบรูณ์ต่อเมื่อบริษัทและ/หรือตวัแทนรับแจ้ง
ควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ เรียกเก็บเงินจ ำนวนดงักลำ่วได้แล้วเทำ่นัน้ หำกบริษัทและ/หรือตวัแทนรับแจ้ง
ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินไม่ว่ำในกรณีใด ๆ ที่ไม่ได้เกิดจำกควำมผิดของบริษัท
และ/หรือตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ บริษัทจะถือว่ำผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนำ
ยกเลิกกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุในครัง้นัน้ ๆ โดยบริษัทและ/หรือตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำร
ใช้สิทธิ จะจัดส่งใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิพร้อมกับเช็ค  แคชเชียร์เช็ค หรือ 
ดร๊ำฟท์ที่เรียกเก็บเงินไม่ได้คืนให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิภำยใน 14 วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิ
ในครัง้นัน้ ๆ  

ทัง้นี ้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่บริษัทถือว่ำแสดงเจตนำยกเลิกกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ
ภำยใต้วรรคก่อนหน้ำ สำมำรถแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัได้ใหม่ในวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิใน
ครัง้ตอ่ ๆ ไป เว้นแต่กำรใช้สิทธิครัง้นัน้ จะเป็นกำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย บริษัทจะถือวำ่ใบส ำคญัแสดงสิทธิ
นัน้ ๆ สิน้สภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทและตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ  จะไม่
รับผิดชอบตอ่ดอกเบีย้และ/หรือคำ่เสยีหำยอื่นใดไมว่ำ่ในกรณีใด ๆ 
หมำยเหต ุ:  

ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้ นสำมัญจะเป็นผู้ รับภำระค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ 
รวมถึงภำษี และ/หรืออำกรแสตมป์ทัง้หมด (ถ้ำมี) ตำมบทบญัญัติแห่งประมวลรัษฎำกร หรือข้อบงัคบั 
หรือกฎหมำยอื่นที่เก่ียวข้อง หรือบงัคบัใช้ในกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ (ถ้ำมี) 

1.2.9 จ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัจะต้องเป็นจ ำนวนเต็มเท่ำนัน้ โดยอตัรำ
กำรใช้สทิธิเทำ่กบัใบส ำคญัแสดงสทิธิหนึง่หนว่ยตอ่หนึง่หุ้นสำมญั เว้นแตจ่ะมีกำรปรับสทิธิ 

1.2.10 จ ำนวนหุ้ นสำมัญที่จะออกเมื่อมีกำรใช้สิทธิ จะค ำนวณโดยกำรน ำจ ำนวนเงินในกำรใช้สิทธิซึ่งผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิได้ช ำระตำมที่กลำ่วข้ำงต้น หำรด้วยรำคำกำรใช้สิทธิในขณะที่มีกำรใช้สิทธินัน้ โดย
บริษัทจะออกหุ้นสำมญัเป็นจ ำนวนเต็มไม่เกินจ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิคณูด้วยอตัรำกำรใช้
สทิธิ หำกมีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิและ/หรืออตัรำกำรใช้สทิธิแล้ว ท ำให้มีเศษเหลืออยูจ่ำกกำรค ำนวณ
ดงักลำ่ว บริษัทจะไมน่ ำเศษดงักลำ่วมำคิดค ำนวณ โดยจะตดัเศษของหุ้นทิง้ และจะช ำระเงินที่เหลือจำก
กำรใช้สิทธิดงักลำ่วคืนให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ ภำยใน 14 วนั นบัจำกวนัใช้สิทธิในแต่ละครัง้โดย
ไม่มีดอกเบีย้ ทัง้นี ้ตำมวิธีกำรและเง่ือนไขที่ก ำหนดโดยบริษัทและ/หรือตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำร
ใช้สทิธิ 
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อย่ำงไรก็ดี ไม่ว่ำกรณีใด ๆ หำกได้มีกำรส่งมอบเช็คคืนเงินที่เหลือจำกกำรใช้สิทธิหรือเงินที่
ได้รับไว้ โดยไม่มีกำรใช้สิทธิหรือไม่สำมำรถใช้สทิธิได้ โดยได้สง่ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุ
ไว้ในใบแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิโดยถกูต้องแล้ว ให้ถือว่ำผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิได้รับเงินคืนแล้ว
โดยชอบ และผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิไม่มีสทิธิเรียกร้องดอกเบีย้และ/หรือคำ่เสยีหำยใด ๆ อีกตอ่ไป 

1.2.11  หำกบริษัทและ/หรือตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ ได้รับเอกสำรแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ ไม่
ครบถ้วนหรือไม่ถกูต้อง หรือตรวจสอบได้ว่ำข้อควำมที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิกรอกลงในใบแจ้งควำม
จ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้ นสำมัญเพิ่มทุนนัน้ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือติดอำกรแสตมป์ (ถ้ำมี) ไม่
ครบถ้วนถกูต้องตำมบทบญัญตัิแห่งประมวลรัษฎำกร ข้อบงัคบั หรือกฎหมำยตำ่ง ๆ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สทิธิจะต้องแก้ไขให้ถกูต้องภำยในระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ หำกผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สิทธิไม่แก้ไขให้ถูกต้องภำยในระยะเวลำดงักลำ่ว  บริษัทจะถือว่ำผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนำ
ยกเลิกกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุในครัง้นัน้ ๆ โดยบริษัทและ/หรือตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำร
ใช้สิทธิ จะจัดส่งใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ  และเงินที่ได้รับไว้คืนให้แก่ผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวโดยไม่มีดอกเบีย้ภำยใน 14 วนั นบัจำกวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิในครัง้นัน้ ๆ 
ทัง้นี ้ตำมวิธีกำรและเง่ือนไขที่ก ำหนดโดยบริษัทและ /หรือตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ 
อยำ่งไรก็ตำม ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิสำมำรถแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุได้ใหมใ่น
วนัก ำหนดกำรใช้สทิธิครัง้ตอ่ ๆ  ไป เว้นแตก่ำรใช้สทิธิครัง้นัน้เป็นกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย ให้ถือวำ่ใบส ำคญั
แสดงสิทธินัน้ ๆ สิน้สภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ โดยบริษัทและตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ
จะไมรั่บผิดชอบตอ่ดอกเบีย้และ/หรือคำ่เสยีหำยอื่นใด ๆ ไมว่ำ่ในกรณีใด ๆ 

1.2.12 ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิช ำระจ ำนวนเงินในกำรใช้สิทธิไม่ครบถ้วนหรือมีกำรช ำระเงินเกิน
จ ำนวนในกำรใช้สิทธิ บริษัทและ/หรือตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ มีสิทธิที่จะด ำเนินกำร
ประกำรใดประกำรหนึ่งต่อไปนี ้ตำมที่บริษัทและ/หรือตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ  จะ
เห็นสมควร 

(ก) ถือวำ่กำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิมีจ ำนวนเท่ำกบั (1) จ ำนวนหุ้นสำมญัที่พึงจะ
ได้รับตำมสิทธิ หรือ (2) จ ำนวนหุ้นสำมัญที่พึงได้รับตำมจ ำนวนเงินในกำรใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทและ/หรือ
ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ ได้รับช ำระไว้จริงตำมรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิใน
ขณะนัน้ แล้วแตจ่ ำนวนใดจะน้อยกวำ่ หรือ 

(ข) ให้ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิช ำระเงินเพิ่มเติมตำมจ ำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้
ครบถ้วนภำยในระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ หำกบริษัทและ/หรือตวัแทนรับแจ้งควำม
จ ำนงในกำรใช้สิทธิ ไม่ได้รับเงินครบตำมจ ำนวนกำรใช้สิทธิภำยในระยะเวลำดังกล่ำว  ให้ถือว่ำผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนำยกเลิกกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้นัน้ ๆ เฉพำะส่วนที่ผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิช ำระจ ำนวนเงินในกำรใช้สทิธิไมค่รบถ้วน ทัง้นี ้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่บริษัทถือวำ่
แสดงเจตนำยกเลิกกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุภำยใต้วรรคนี ้สำมำรถแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สทิธิซือ้
หุ้นสำมญัเพิ่มทนุได้ใหม่ในวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิครัง้ตอ่ ๆ ไป เว้นแตเ่ป็นกำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย ให้ถือว่ำ
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ใบส ำคญัแสดงสิทธินัน้ ๆ สิน้สภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ โดยบริษัทและตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงใน
กำรใช้สทิธิ จะไมรั่บผิดชอบตอ่ดอกเบีย้และ/หรือคำ่เสยีหำยอื่นใดไมว่ำ่ในกรณีใด ๆ 

ในกรณีตำมข้อ (ก) หรือ (ข) หำกมีกรณีต้องส่งเงินคืนให้แก่ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ บริษัทและ/หรือ
ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ จะสง่เงินที่เหลือจำกกำรใช้สิทธิหรือเงินที่ได้รับไว้คืนให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสิทธิโดยไม่มีดอกเบีย้ภำยใน 14 วนันับจำกวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิในครัง้นัน้  ๆ ตำมวิธีกำรและเง่ือนไขที่
ก ำหนดโดยบริษัทและ/หรือตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ 

อยำ่งไรก็ดี ไมว่ำ่กรณีใด ๆ หำกได้มีกำรสง่มอบเช็คคืนเงินท่ีเหลอืจำกกำรใช้สิทธิหรือเงินท่ีได้รับไว้โดยไม่
มีกำรใช้สิทธิหรือไม่สำมำรถใช้สิทธิ โดยได้สง่ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบแจ้งควำมจ ำนงใน
กำรใช้สทิธิโดยถกูต้องแล้ว ให้ถือวำ่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิได้รับเงินคืนแล้วโดยชอบ และผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ไมม่ีสทิธิเรียกร้องดอกเบีย้และ/หรือคำ่เสยีหำยใด ๆ อีกตอ่ไป 

1.2.13 ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ สง่มอบใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นจ ำนวนหนว่ยมำกกว่ำจ ำนวนหน่วยที่
ประสงค์จะใช้สิทธิ ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์จะสง่ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่มีจ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดง
สิทธิสว่นที่เหลือคืนให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยใน 15 วนันบัจำกวนัที่ได้ใช้สิทธินัน้ ๆ โดยยกเลิก
ใบส ำคญัแสดงสทิธิฉบบัเก่ำ ยกเว้นในกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำยจะไมม่กีำรออกใบส ำคญัแสดงสทิธิใด ๆ อีก 

1.2.14 เมื่อผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ ท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัได้ปฏิบตัิตำมเง่ือนไขกำรแจ้งควำมจ ำนง
กำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญั กลำ่วคือ ได้สง่มอบต้นฉบบัใบส ำคญัแสดงสิทธิ และแบบแสดงควำมจ ำนงกำร
ใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัอย่ำงถกูต้อง และช ำระเงินค่ำจองซือ้หุ้นสำมญัถกูต้อง และครบถ้วนสมบรูณ์ ไม่ว่ำ
กรณีใด ๆ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิจะไมส่ำมำรถเพิกถอนกำรใช้สทิธิได้ เว้นแตจ่ะได้รับควำมยินยอมเป็น
หนงัสอืจำกบริษัท 

1.2.15 เมื่อพ้นก ำหนดวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้ำยแล้ว แต่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิยงัมิได้ปฏิบตัิตำมเง่ือนไขของกำร
ใช้สทิธิที่ก ำหนดไว้อยำ่งครบถ้วน ให้ถือวำ่ใบส ำคญัแสดงสิทธินัน้ ๆ สิน้สภำพลงโดยไมม่ีกำรใช้สทิธิ และ
ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะใช้สิทธิไม่ได้อีกเมื่อพ้นก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย  และไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ใด ๆ จำกบริษัท 

1.2.16 บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช ำระแล้วของบริษัท ต่อกระทรวงพำณิชย์ตำมจ ำนวนหุ้น
สำมญัที่ออกใหมส่ ำหรับกำรใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ภำยใน 14 วนั นบัจำกวนัใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ นอกจำกนี ้
บริษัทจะด ำเนินกำรให้นำยทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ได้ใช้สทิธินัน้
เข้ำเป็นผู้ ถือหุ้นสำมญัของบริษัทในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นตำมจ ำนวนหุ้นสำมญัที่ค ำนวณได้จำกกำรใช้
สทิธิในครัง้นัน้  

ทัง้นี ้บริษัทจะด ำเนินกำรยื่นค ำขอให้รับหุ้นสำมญัเพิ่มทนุท่ีออกเนื่องจำกกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดง
สทิธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนเข้ำซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์ภำยใน 30 วนันบัแตว่นัก ำหนดกำรใช้สิทธิ
ในแตล่ะครัง้ 

1.2.17 ในกรณีที่หุ้นสำมญัที่ส ำรองไว้เพื่อรองรับกำรใช้สทิธิมีไม่เพียงพอ บริษัทจะด ำเนินกำรชดใช้คำ่เสียหำยที่
เกิดขึน้ให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไมส่ำมำรถใช้สิทธิได้ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทจะไม่ชดใช้ค่ำเสียหำย
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ให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ (ทัง้บุคคลธรรมดำและนิติบุคคล) ซึ่งมีสญัชำติต่ำงด้ำว ที่ไม่สำมำรถใช้
สิทธิได้เนื่องจำกกำรถูกจ ำกัดสิทธิตำมสดัส่วนกำรถือหุ้นของคนต่ำงด้ำวที่ระบุในข้อบงัคบัของบริษัท ซึ่ง
ข้อบงัคบัของบริษัทก ำหนดวำ่ สดัสว่นกำรถือหุ้นของคนตำ่งด้ำวจะต้องไมเ่กินกวำ่ร้อยละ 49 ของจ ำนวน
หุ้นท่ีจ ำหนำ่ยได้ทัง้หมดของบริษัทถึงแม้วำ่จะมีหุ้นสำมญัเพียงพอก็ตำม  

1.2.18 ให้คณะกรรมกำรบริษัท หรือกรรมกำรผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนบริษัท หรือบคุคลท่ีคณะกรรมกำรบริษัท
หรือกรรมกำรผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนบริษัทมอบหมำย เป็นผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรใด ๆ เก่ียวกบั
กำรก ำหนด หรือแก้ไขหลกัเกณฑ์เง่ือนไข ข้อก ำหนดสทิธิ และรำยละเอียดอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัใบส ำคญั
แสดงสิทธิ โดยรวมถึง วิธีกำรช ำระรำคำ และกำรค ำนวณรำคำใช้สิทธิ (รวมถึงสว่นเพิ่มใด ๆ) วนัใช้สิทธิ
ครัง้แรกและวันใช้สิทธิครัง้สุดท้ำย และข้อก ำหนดหรือรำยละเอียดอื่นใดที่เก่ียวข้อง และให้บุคคล
ดงักล่ำวมีอ ำนำจในกำรเข้ำเจรจำตกลงและลงนำมในเอกสำรและสญัญำต่ำง  ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้
ด ำเนินกำรต่ำง ๆ อนัจ ำเป็นเก่ียวเนื่องกับกำรออกและกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ กำรน ำใบส ำคญั
แสดงสิทธิและหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิซือ้หุ้ นสำมัญตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำวเข้ำจด
ทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนในกำรด ำเนินกำรขอ
อนญุำตตอ่หนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้อง และแตง่ตัง้และมอบหมำยบคุคลอื่นที่มีควำมเหมำะสมให้เป็นผู้ รับมอบ
อ ำนำจช่วงในกำรด ำเนินกำรตำ่ง ๆ  ข้ำงต้น ทัง้นี ้เป็นไปตำมข้อก ำหนดสทิธิข้อ 3.8 และ 13 และกฎหมำย
และกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

2 กำรชดใช้ค่ำเสียหำย ในกรณีที่บริษัทไม่สำมำรถจัดให้มหุ้ีนสำมัญเพื่อรองรับกำรใช้สทิธิของใบส ำคัญ
แสดงสทิธิ 

บริษัทจะชดใช้ค่ำเสยีหำยให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่แสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิในวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิแต่
ละครัง้ และปฏิบตัิถกูต้องครบถ้วนตำมเง่ือนไขที่ก ำหนดไว้ และบริษัทไมส่ำมำรถจดัให้มีหุ้นสำมญัเพื่อรองรับกำรใช้สทิธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสิทธิได้อย่ำงครบถ้วน ยกเว้นกรณีตำมที่ระบุไว้ในข้อจ ำกดักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิและข้อจ ำกดักำรใช้
สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิตำมข้อ 9 โดยค่ำเสียหำยที่บริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิข้ำงต้น สำมำรถ
ค ำนวณได้ดงันี ้

คำ่เสยีหำยตอ่ใบส ำคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย = B x (MP - EP) 

โดยที ่
B  คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ไม่สำมำรถจดัให้มีและ/หรือเพิ่มขึน้ได้ตำมอตัรำกำรใช้สิทธิที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้

ตอ่ 1 หนว่ย 
MP  คือ  รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมญัของบริษัท เทำ่กบั มลูคำ่กำรซือ้ขำยหุ้นสำมญัของบริษัททัง้หมดหำร

ด้วยจ ำนวนหุ้นสำมญัของบริษัทที่มีกำรซือ้ขำยทัง้หมดในตลำดหลกัทรัพย์ในวนัใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ 
EP  คือ  รำคำกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ หรือรำคำกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ได้

เปลีย่นแปลงแล้ว 
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ในกรณีที่ไมส่ำมำรถหำ “รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท” เนื่องจำกหุ้นสำมญัของบริษัทไมม่ีกำรซือ้
ขำยในวนัใช้สทิธิซึง่ใช้ค ำนวณ บริษัทจะด ำเนินกำรก ำหนดรำคำยตุิธรรมเพื่อใช้ในกำรค ำนวณแทน 

กำรชดใช้คำ่เสยีหำย บริษัทจะช ำระให้เป็นเช็คขดีคร่อมสัง่จ่ำยเฉพำะ และจะจดัสง่ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 
30 วนั นบัจำกวนัใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ โดยไมม่ีดอกเบีย้  

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่มีสญัชำติต่ำงด้ำวใช้สิทธิแปลงสภำพใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นหุ้นสำมญัแต่
ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ เนื่องจำกอตัรำสว่นกำรถือหุ้นของชำวต่ำงด้ำวในขณะนัน้เกินกวำ่จ ำนวนที่ระบไุว้ในข้อบงัคบับริษัท 
ในกรณีเช่นนี ้บริษัทจะไม่ชดใช้ค่ำเสียหำยหรือด ำเนินกำรอื่นใดให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิชำวต่ำงด้ำวดงักลำ่วและผู้ ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิชำวต่ำงด้ำวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำย  และ/หรือเรียกร้องให้บริษัทชดใช้ใด ๆ ทัง้สิน้ อย่ำงไรก็ดี 
ใบส ำคญัแสดงสิทธิยงัมีผลใช้ต่อไปจนถึงวนัสิน้สดุกำรใช้สทิธิ หำก ณ วนัใช้สิทธิครัง้สดุท้ำยผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิชำวต่ำง
ด้ำวยงัไม่สำมำรถใช้สิทธิได้ เนื่องจำกอตัรำส่วนกำรถือหุ้นของชำวต่ำงด้ำวในขณะนัน้เกินกว่ำจ ำนวนที่ระบุไว้ในข้อบงัคับ
บริษัท ให้ถือว่ำใบส ำคญัแสดงสิทธินัน้ ๆ สิน้สภำพลง โดยไม่มีกำรใช้สิทธิ โดยผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่มีสญัชำติต่ำงด้ำว
ดงักลำ่ว ไมม่ีสทิธิเรียกร้องคำ่เสยีหำยใด ๆ ตอ่บริษัท และบริษัทจะไมด่ ำเนินกำรชดใช้คำ่เสยีหำยใด ๆ ที่เกิดขึน้ทัง้สิน้ 

3 เงื่อนไขกำรปรับสิทธิใบส ำคัญแสดงสทิธิ 

บริษัทจะด ำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใช้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุน ตลอดอำยขุอง
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ เมื่อเกิดเหตกุำรณ์ใดเหตกุำรณ์หนึ่งดงัต่อไปนี ้เพื่อรักษำผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สทิธิไมใ่ห้ด้อยไปกวำ่เดิม  

3.1 เมื่อบริษัทเปลี่ยนแปลงมลูค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัท อนัเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้น 
ซึง่การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สทิธิจะมีผลบงัคบัทนัทีนบัตัง้แตว่นัที่มลูค่าที่ตราไว้มีผลบงัคบัใช้ตามที่
ประกาศผา่นระบบเผยแพร่ข้อมลูสือ่อิเลคทรอนิคส์ของตลาดหลกัทรัพย์ 

3.1.1 ราคาการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

3.1.2 อตัรำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้

โดยที ่ Price 1 คือ รำคำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรปรับสทิธิ 
Price 0 คือ รำคำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรปรับสทิธิ 
Ratio 1 คือ อตัรำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรปรับสทิธิ 
Ratio 0 คือ อตัรำกำรใช้สทิธิเดมิก่อนกำรปรับสทิธิ 
Par 1 คือ มลูคำ่ที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญัหลงักำรปรับสทิธิ 
Par 0 คือ มลูคำ่ที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญัก่อนกำรปรับสทิธิ 

Ratio 1 = Ratio 0 x Par 0 
  Par 1 

Price 1 = Price 0 x Par 1 
         Par 0 
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3.2 เมื่อบริษัทเสนอขำยหุ้นสำมญัให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชำชนทัว่ไป และ/หรือบคุคลในวงจ ำกดั ในรำคำ
สทุธิต่อหุ้นของหุ้นสำมญัที่ค ำนวณได้ต ่ำกว่ำร้อยละ 90 ของ “รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมญัของบริษัท” กำรเปลีย่นแปลง
รำคำกำรใช้สทิธิและอตัรำกำรใช้สทิธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แตว่นัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสำมญัจะไมไ่ด้รับสทิธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมญัที่
ออกใหม ่(วนัแรกที่ตลำดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมำย XR) ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือวนัแรกของ
กำรเสนอขำยหุ้นสำมญัออกใหมแ่ก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือบคุคลในวงจ ำกดั ตำมแตก่รณี  

ในกรณีที่ไมส่ำมำรถหำ “รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท” เนื่องจำกหุ้นสำมญัของบริษัทไมม่ีกำรซือ้
ขำยระหวำ่งวนัท่ีใช้ค ำนวณ บริษัทจะด ำเนินกำรก ำหนดรำคำยตุิธรรมเพื่อใช้ในกำรค ำนวณแทน 

อนึ่ง ในกรณีที่เมื่อมีกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัพร้อมกนัมำกกว่ำ 1 รำคำกำรเสนอขำย ในเง่ือนไขที่จะต้องจองซือ้
ด้วยกนั ให้น ำรำคำเสนอขำยทุกรำคำ และจ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกใหม่ทัง้หมดมำค ำนวณรำคำสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสำมญัที่
ออกใหม่ แตใ่นกรณีที่กำรเสนอขำยพร้อมกนัดงักลำ่วไมอ่ยูภ่ำยในเง่ือนไขที่จะต้องจองซือ้ด้วยกนั ให้น ำจ ำนวนหุ้นและรำคำ
เสนอขำยที่ต ่ำกวำ่ร้อยละ 90 ของ “รำคำตลำดตอ่หุ้นของหุ้นสำมญัของบริษัท” มำค ำนวณกำรเปลีย่นแปลงเทำ่นัน้  

“รำคำตลำดตอ่หุ้นของหุ้นสำมญัของบริษัท” เท่ำกบั มลูค่ำกำรซือ้ขำยหุ้นสำมญัของบริษัททัง้หมดหำรด้วยจ ำนวน
หุ้นสำมญัของบริษัทที่มีกำรซือ้ขำยทัง้หมดในตลำดหลกัทรัพย์ในระหว่ำงระยะเวลำ 15 วนัท ำกำร (วนัท่ีเปิดท ำกำร
ซือ้ขำยของตลำดหลกัทรัพย์) ติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีใช้ในกำรค ำนวณ 

“รำคำสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสำมญัที่ออกใหม่” ค ำนวณได้จำกจ ำนวนเงินทัง้สิน้ที่บริษัทจะได้รับจำกกำรเสนอขำยหุ้น
สำมญั หกัด้วยคำ่ใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรออกหลกัทรัพย์นัน้ (ถ้ำมี) หำรด้วยจ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกใหมท่ัง้หมด 

“วนัที่ใช้ในกำรค ำนวณ” คือ วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสำมญัจะไม่ได้รับสิทธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมญัที่ออกใหม่ (วนัแรกที่
ตลำดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมำย XR) ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วนัแรกของกำร
เสนอขำยหุ้นสำมญัออกใหมแ่ก่ประชำชนทัว่ไปและ/หรือบคุคลในวงจ ำกดั (แล้วแตก่รณี) 

3.2.1 รำคำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้

3.2.2 อตัรำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้

โดยที่  
Price 1  คือ รำคำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรปรับสทิธิ 
Price 0  คือ รำคำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรปรับสทิธิ 
Ratio 1  คือ อตัรำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรปรับสทิธิ 
Ratio 0  คือ อตัรำกำรใช้สทิธิเดมิก่อนกำรปรับสทิธิ 
MP  คือ รำคำตลำดตอ่หุ้นของหุ้นสำมญัของบริษัท 

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

Price 1 = Price 0 x [(A x MP) + BX]  
MP x (A + B) 
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A คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ได้เรียกช ำระเต็มมลูคำ่แล้ว ณ วนัก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซือ้
หุ้นสำมญัที่ออกใหม่ (Record Date) ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม และ/
หรือ วนัก่อนวนัแรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัที่ออกใหมแ่ก่ประชำชนทัว่ไปและ/หรือบคุคลใน
วงจ ำกดั (แล้วแตก่รณี) 

B คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกใหม่จำกกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือเสนอขำยต่อ
ประชำชนทัว่ไปและ/หรือบคุคลในวงจ ำกดั (แล้วแตก่รณี) 

BX คือ จ ำนวนเงินที่จะได้รับทัง้สิน้หลงัหกัค่ำใช้จ่ำย (ถ้ำมี) ของหุ้นสำมญัที่ออกนัน้ ทัง้กำรเสนอ
ขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม และ/หรือเสนอขำยแก่ประชำชนทั่วไปและ/หรือบุคคลในวงจ ำกัด 
(แล้วแตก่รณี) 

3.3 เมื่อบริษัทเสนอขำยหลกัทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขำยแก่ประชำชนทัว่ไป และ/
หรือบคุคลในวงจ ำกดั โดยที่หลกัทรัพย์นัน้มีสิทธิที่จะแปลงสภำพ/เปลีย่นเป็นหุ้นสำมญัของบริษัทได้หรือให้สิทธิในกำรจอง
ซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท (เช่น หุ้นกู้ แปลงสภำพ หรือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญั) โดยที่รำคำสทุธิต่อหุ้นของหุ้น
สำมญัที่จะออกใหม ่เพื่อรองรับกำรใช้สทิธิดงักลำ่ว ต ่ำกวำ่ร้อยละ 90 ของ “รำคำตลำดตอ่หุ้นของหุ้นสำมญัของบริษัท”  

กำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แตว่นัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสำมญัจะไม่ได้รับ
สิทธิในกำรจองซือ้หลกัทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ข้ำงต้น (วนัแรกที่ตลำดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมำย XW) ส ำหรับกรณีที่เป็นกำร
เสนอขำยให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือวนัแรกของกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ข้ำงต้น แก่ประชำชนทัว่ไปและ/หรือ
บคุคลในวงจ ำกดั (แล้วแตก่รณี) 

“รำคำสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสำมญัที่ออกใหมเ่พื่อรองรับสิทธิ” ค ำนวณได้จำกจ ำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับจำกกำรขำย
หลกัทรัพย์ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญั หรือให้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมัญ หักด้วยค่ำใช้จ่ำยที่
เกิดขึน้จำกกำรออกหลกัทรัพย์นัน้ (ถ้ำมี) รวมกบัเงินที่จะได้รับจำกกำรแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญั หรือใช้
สทิธิซือ้หุ้นสำมญันัน้ หำรด้วยจ ำนวนหุ้นสำมญัทัง้สิน้ที่ต้องออกใหมเ่พื่อรองรับกำรใช้สทิธินัน้ 

“รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท” หมำยถึง มูลค่ำกำรซือ้ขำยหุ้นสำมัญของบริษัททัง้หมดหำรด้วย
จ ำนวนหุ้นสำมญัของบริษัทท่ีมีกำรซือ้ขำยทัง้หมดในตลำดหลกัทรัพย์ในระหวำ่งระยะเวลำ 15 วนัท ำกำร (วนัที่เปิด
ท ำกำรซือ้ขำยของตลำดหลกัทรัพย์) ติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีใช้ในกำรค ำนวณ 

“วนัที่ใช้ในกำรค ำนวณ” หมำยถึง วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสำมญัจะไมไ่ด้รับสิทธิในกำรจองซือ้หลกัทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่
ให้สิทธิที่จะแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญั หรือให้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมญักรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นเดิม (Rights Issues) และ/หรือวนัแรกของกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภำพ/
เปลีย่นเป็นหุ้นสำมญัหรือให้สทิธิในกำรซือ้หุ้นสำมญัส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ไป และ/ 
หรือกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั (แล้วแตก่รณี) 

3.3.1 รำคำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้

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

โดยที่  
Price 1  คือ รำคำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรปรับสทิธิ 
Price 0  คือ รำคำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรปรับสทิธิ 
Ratio 1  คือ อตัรำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรปรับสทิธิ 
Ratio 0  คือ อตัรำกำรใช้สทิธิเดมิก่อนกำรปรับสทิธิ 
MP  คือ รำคำตลำดตอ่หุ้นของหุ้นสำมญัของบริษัท 
A คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ได้เรียกช ำระเต็มมลูคำ่แล้ว ณ วนัก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซือ้

หลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ (Record Date) ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญั หรือให้
สทิธิซือ้หุ้นสำมญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือวนัก่อนวนัแรกของกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ที่ออก
ใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญั หรือให้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัได้แก่ประชำชน
ทัว่ไป และ/หรือบคุคลในวงจ ำกดั (แล้วแตก่รณี) 

B คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกใหม่เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของหลกัทรัพย์ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลง
สภำพ/เปลีย่นเป็นหุ้นสำมญั หรือให้สิทธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมญัตำมที่เสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิม และ/หรือเสนอขำยตอ่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือบคุคลในวงจ ำกดั (แล้วแตก่รณี) 

BX คือ จ ำนวนเงินท่ีจะได้รับทัง้สิน้หลงัหกัคำ่ใช้จ่ำยจำกกำรออกหลกัทรัพย์ใด ๆ ที่มีสทิธิที่จะแปลง
สภำพ/เปลีย่นเป็นหุ้นสำมญัได้หรือให้สทิธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมญัส ำหรับกำรเสนอขำยให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขำยประชำชนทัว่ไป และ/หรือบคุคลในวงจ ำกดั รวมกบัเงินท่ีจะได้รับ
จำกกำรใช้สทิธิแปลงสภำพ หรือเปลีย่นเป็นหุ้นสำมญั หรือใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญั

3.4 เมื่อบริษัทจ่ำยปันผลทัง้หมดหรือบำงสว่นเป็นหุ้นสำมญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้
สทิธิและอตัรำกำรใช้สทิธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสำมญัจะไมม่ีสทิธิรับหุ้นปันผล (วนัแรกที่ตลำดหลกัทรัพย์
ขึน้เคร่ืองหมำย XD) 

3.4.1 รำคำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้

3.4.2 อตัรำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้

Ratio 1 = Ratio 0 x [A + B] 
A 

Price 1 = Price 0 x A 
 A+B 

Ratio 1 = Ratio 0 x [MP x (A + B)] 
(A x MP) + BX 
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โดยที ่
Price 1 คือ รำคำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรปรับสทิธิ 
Price 0  คือ รำคำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรปรับสทิธิ 
Ratio 1  คือ อตัรำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรปรับสทิธิ 
Ratio 0  คือ อตัรำกำรใช้สทิธิเดมิก่อนกำรปรับสทิธิ 
A คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ได้เรียกช ำระเต็มมลูค่ำแล้ว ณ วนัก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในกำร

รับหุ้นปันผล (Record Date) 
B คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกใหมใ่นรูปแบบของหุ้นสำมญัปันผล 

3.5 เมื่อมีกำรจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่ำอตัรำร้อยละ 90 ของก ำไรสทุธิตำมงบกำรเงินรวมของบริษัท  ส ำหรับ
กำรด ำเนินงำนในรอบระยะเวลำบญัชีใด ๆ ไม่วำ่จะจ่ำยจำกผลกำรด ำเนินงำนหรือก ำไรสะสม กำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใช้
สทิธิและอตัรำกำรใช้สทิธิ จะมีผลบงัคบัใช้ทนัทีตัง้แตว่นัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสำมญัไมม่ีสิทธิในกำรรับเงินปันผลนัน้ (วนัแรกที่ตลำด
หลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมำย XD) ทัง้นี ้กำรค ำนวณอตัรำร้อยละของเงินปันผลที่จ่ำยให้กบัผู้ ถือหุ้นให้ค ำนวณโดยน ำเงินปันผล
ที่จ่ำยออกจริงจำกผลกำรด ำเนินงำนในรอบระยะเวลำบญัชีในแตล่ะปีดงักล่ำว รวมทัง้เงินปันผลระหว่ำงกำล หำรด้วยก ำไร
สทุธิหลงัหกัภำษีเงินได้ของผลกำรด ำเนินงำนของรอบระยะเวลำบญัชีนัน้ 

ทัง้นี ้ กำรจำ่ยเงินปันผลจำกก ำไรสทุธิ และ/หรือก ำไรสะสมตำมงบกำรเงินรวมของบริษัทของแตล่ะรอบระยะเวลำ
บญัชีนัน้ จะไมค่ ำนงึวำ่เวลำทีม่ีกำรจ่ำยเงินปันผลดงักลำ่วออกจริง จะเกิดขึน้ในหรือภำยหลงัสิน้รอบระยะเวลำบญัชีนัน้ ๆ 

3.5.1 รำคำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้

3.5.2 อตัรำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้

โดยที่  
Price 1  คือ รำคำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรปรับสทิธิ 
Price 0  คือ รำคำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรปรับสทิธิ 
Ratio 1  คือ อตัรำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรปรับสทิธิ 
Ratio 0  คือ อตัรำกำรใช้สทิธิเดมิก่อนกำรปรับสทิธิ 
MP  คือ รำคำตลำดตอ่หุ้นของหุ้นสำมญัของบริษัท 
D คือ เงินปันผลตอ่หุ้นท่ีจ่ำยจริงแกผู่้ ถือหุ้น 
R  คือ เงินปันผลต่อหุ้นที่ค ำนวณจำกอตัรำร้อยละ 90 ของก ำไรสทุธิตำมงบกำรเงินรวมของบริษัท 

ส ำหรับกำรด ำเนินงำนในระยะเวลำบญัชีใด ๆ หำรด้วยจ ำนวนหุ้นทัง้หมดที่มีสทิธิได้รับเงินปันผล 

Ratio 1 = Ratio 0 x MP 
 MP - (D - R) 

Price 1 = Price 0 x [MP - (D - R)] 
MP 
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“รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท” หมำยถึง มูลค่ำกำรซือ้ขำยหุ้นสำมัญของบริษัททัง้หมด หำรด้วย
จ ำนวนหุ้นสำมญัของบริษัทท่ีมีกำรซือ้ขำยทัง้หมดในตลำดหลกัทรัพย์ในระหวำ่งระยะเวลำ 15 วนัท ำกำร (วนัที่เปิด
ท ำกำรซือ้ขำยของตลำดหลกัทรัพย์) ติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีใช้ในกำรค ำนวณ 

“วนัท่ีใช้ในกำรค ำนวณ” หมำยถงึ วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสำมญัจะไมไ่ด้รับสทิธิในเงินปันผล (วนัแรกที่ตลำดหลกัทรัพย์
ขึน้เคร่ืองหมำย XD)  

3.6 ในกรณีที่มีเหตกุำรณ์ใด ๆ ในลกัษณะเดียวกนักบัข้อ 3.1 ถึงข้อ 3.5 ที่ท ำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ท่ีผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิจะได้รับเมื่อมีกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิด้อยไปกวำ่เดิม ให้บริษัทเป็นผู้มีดลุพินิจพิจำรณำ และ
ถือเป็นที่สดุ โดยผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะไม่โต้แย้ง หรือเรียกร้องใด ๆ ทัง้สิน้ และจะแจ้งให้ส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำด
หลกัทรัพย์ ทรำบภำยใน 15 วนัหลงัจำกวนัที่ผลกำรพิจำรณำเป็นที่สดุ ทัง้นี  ้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่อำจโต้แย้งคดัค้ำน
หรือเรียกร้องคำ่เสยีหำยใด ๆ ได้จำกผลกำรพิจำรณำนัน้ 

3.7 กำรค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ 3.1 ถึงข้อ 3.6 เป็นอิสระต่อกัน 
ส ำหรับในกรณีที่เหตกุำรณ์ต่ำง ๆ จะเกิดขึน้พร้อมกนัให้ค ำนวณกำรเปลีย่นแปลงเรียงล ำดบัดงันี ้คือ ข้อ 3.1, 3.5, 3.4, 3.2, 
3.3, 3.6 (ตำมล ำดับ) โดยในแต่ละล ำดบัครัง้ที่ค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลงให้คงสภำพของอตัรำกำรใช้สิทธิเป็นทศนิยม  3 
ต ำแหน่ง บริษัทจะด ำเนินกำรแจ้งผลกำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใช้สทิธิและอตัรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ 3.1 ถึงข้อ 3.6 โดยบอก
ถึงรำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณและเหตุผลที่ต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวให้ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทรำบผ่ำนระบบ
เผยแพร่ข้อมลูสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลกัทรัพย์โดยไม่ชกัช้ำ ในวนัท่ีหรือก่อนวนัที่มีเหตกุำรณ์เกิดขึน้ หรือภำยใน 9.00 
น. (เวลำกรุงเทพฯ) ของวนัท่ีอตัรำและรำคำใช้สทิธิผลบงัคบัใช้  

3.8 บริษัทจะไม่ขยำยอำยใุบส ำคญัแสดงสิทธิและจะไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิ
เว้นแตจ่ะมีกำรปรับสทิธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสทิธิ 

3.9 ในกรณีที่มีกำรปรับสิทธิ บริษัทอำจท ำกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิ หรือปรับรำคำตำม
ใบส ำคญัแสดงสทิธิควบคูก่บักำรออกใบส ำคญัแสดงสทิธิใหมท่ดแทนกำรปรับอตัรำกำรใช้สทิธิก็ได้  

กำรค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สทิธิและ/หรืออตัรำกำรใช้สทิธิ จะไมม่ีกำรเปลี่ยนแปลงซึง่ท ำให้รำคำกำร
ใช้สิทธิใหม่สงูขึน้ และ/หรืออตัรำกำรใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีกำรรวมหุ้น โดยจ ำนวนเงินที่ต้องช ำระจำกกำรใช้สิทธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสทิธินัน้จะค ำนวณโดยใช้รำคำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง (ทศนิยม 3 ต ำแหนง่) คณูกบัจ ำนวนหุ้น
สำมญั (โดยจ ำนวนหุ้นสำมญัค ำนวณได้จำกอตัรำกำรใช้สทิธิใหม ่(ทศนิยม 3 ต ำแหนง่) คณูกบัจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธิที่
แสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ เมื่อค ำนวณได้จ ำนวนหุ้นออกมำเป็นเศษหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้ นนัน้ทิง้) ส่วนในกรณีที่กำร
เปลีย่นแปลงรำคำกำรใช้สทิธิดงักลำ่วมีผลท ำให้รำคำกำรใช้สทิธิใหมม่รีำคำซึง่ต ่ำกวำ่มลูคำ่ที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญัของบริษัท 
ให้ใช้มลูคำ่ที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญัของบริษัทเป็นรำคำกำรใช้สทิธิใหม่ 

4 สถำนภำพของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่ำงวันที่ ผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสิทธิแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ 

ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่ำงกำรแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิและวนัก่อนวนัที่กระทรวงพำณิชย์จะรับจด
ทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแล้ว อนัเนื่องมำจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและสถำนะเท่ำเทียมกบัใบส ำคญั
แสดงสิทธิที่ยงัไม่ได้ถกูใช้สิทธิ และสถำนภำพดงักลำ่ว จะสิน้สดุลงในวนัที่กระทรวงพำณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระ
แล้วอนัเนื่องมำจำกกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ  
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ในกรณีที่บริษัทมีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรืออตัรำกำรใช้สิทธิในช่วงที่บริษัทยงัไม่ได้น ำหุ้นสำมญัเพิ่มทนุที่
เกิดขึน้จำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิเข้ำจดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชย์ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ได้ท ำกำรใช้
สทิธิแล้วจะได้รับกำรปรับสทิธิย้อนหลงั โดยบริษัทจะด ำเนินกำรออกหุ้นสำมญัเพิ่มทนุใหมเ่พิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สทิธิโดยเร็วที่สดุตำมจ ำนวนท่ีผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิมีสทิธิจะได้รับหำกรำคำกำรใช้สทิธิและ/หรืออตัรำกำรใช้สทิธิ (แล้วแต่
กรณี) ที่ได้ปรับใหมน่ัน้มีผลบงัคบัใช้ อยำ่งไรก็ตำม ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิอำจได้รับหุ้นสำมญัสว่นเพิ่มช้ำกวำ่หุ้นสำมญัที่
ได้รับก่อนหน้ำนีแ้ล้ว ทัง้นี ้ไมเ่กิน 45 วนันบัจำกวนัท่ีมีกำรปรับสทิธิ 

5 สิทธิของหุ้นสำมัญใหม่ที่เกดิจำกกำรใช้สทิธิของใบส ำคัญแสดงสทิธิ 

สิทธิของหุ้นสำมัญที่ออกตำมกำรใช้สิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ออกในครั ง้นี ้จะมีสิทธิและสภำพเหมือนหุ้น
สำมญัเดิมของบริษัทท่ีออกไปก่อนหน้ำนี ้ซึง่รวมทัง้สทิธิในกำรรับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นใดที่บริษัทให้แกผู่้ ถือหุ้น ทัง้นี ้
นบัแตว่นัที่กระทรวงพำณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทนุช ำระแล้ว และนำยทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้จดแจ้งช่ือผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสิทธิเป็นผู้ ถือหุ้ นในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้ นของบริษัท หำกบริษัทได้ประกำศวันก ำหนดให้สิทธิในเงินปันผล  หรือ
ผลประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ ถือหุ้นก่อนวนัท่ีกระทรวงพำณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทนุช ำระแล้ว และนำยทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัท
ได้จดแจ้งช่ือของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิเป็นผู้ ถือหุ้นในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัท ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิดงักลำ่วจะ
ไมม่ีสทิธิได้รับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นนัน้ 

6 รำยละเอียดเกี่ยวกับหุ้นออกใหม่เพื่อรองรับกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคัญแสดงสทิธิ 

6.1 ลักษณะส ำคัญของหุ้น 

จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกใหมเ่พื่อรองรับใบส ำคญัแสดงสทิธิ  313,831,156 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.1 ของทุนช ำระแล้ว
ที่ออกและเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท  ของบริษัท  

มลูคำ่ที่ตรำไว้ หุ้นละ 1.00 บำท 

รำคำกำรใช้สทิธิ 21.60 บำทต่อหุ้น เว้นแต่จะมีกำรปรับรำคำใช้สิทธิ ซึ่ง
เป็นไปตำมเง่ือนไขกำรปรับสทิธิ 

6.2 ตลำดรองของหุ้นสำมัญที่เกดิจำกกำรใช้สทิธิ 
เนื่องจำกหุ้นสำมญัของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ ดงันัน้  หุ้นสำมญัที่ออกใหม่เนื่องจำก

กำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิจะสำมำรถเข้ำท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์ได้ภำยหลงัจำกที่บริษัทด ำ เนินกำรจด
ทะเบียนหุ้นสำมญัใหม่ดงักลำ่วต่อตลำดหลกัทรัพย์แล้ว โดยบริษัทจะด ำเนินกำรยื่นขออนญุำตน ำหุ้นสำมญัที่ออกใหมจ่ำก
กำรใช้สิทธิซือ้หุ้นของใบส ำคญัแสดงสทิธิเข้ำจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนตอ่ตลำดหลกัทรัพย์โดยเร็ว แตไ่มเ่กิน 30 
วนั นบัจำกวนัใช้สทิธิแต่ละครัง้ ทัง้นี ้เพื่อให้หุ้นสำมญัดงักลำ่วสำมำรถท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์ได้ เช่นเดียวกบัหุ้น
สำมญัเดิมของบริษัท  

6.3 กำรด ำเนินกำรหำกมีหุ้นสำมญัที่เหลือจำกกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคัญแสดงสทิธิ 
ในกรณีที่บริษัทมีหุ้นสำมญัที่ออกใหมเ่พื่อรองรับกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ออกในครัง้นี ้ เหลอืจำกกำรใช้

สทิธิครัง้สดุท้ำย บริษัทจะน ำเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทและที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพจิำรณำตอ่ไปตำมล ำดบั 
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7 กำรออกและส่งมอบหุ้นสำมญัออกใหม่ 

ในกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัของบริษัทตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดง
สทิธิที่ใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญั สำมำรถเลอืกให้บริษัทด ำเนินกำรในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี  ้

7.1  ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ได้รับกำรจดัสรรหุ้น ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสำมญั โดยให้ออกใบหุ้นในนำมของ
ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์จะสง่มอบใบหุ้นตำมจ ำนวนที่ใช้สิทธิแก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตำมช่ือที่อยู่ที่ระบุไว้ในสมดุทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ภำยใน 15 วนันบัจำก
วนัครบก ำหนดกำรใช้สทิธิแตล่ะครัง้ ในกรณีนี ้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญั จะไม่สำมำรถขำย
หุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิในตลำดหลกัทรัพย์ได้จนกว่ำจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอำจจะได้รับภำยหลงัจำกที่หุ้ น
สำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สทิธิได้รับอนญุำตให้เข้ำท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์ 

7.2  ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ได้รับกำรจดัสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสำมญั แตป่ระสงค์จะใช้บริกำรของ
ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ โดยผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิประสงค์ที่จะฝำกหุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิไว้ในบญัชีของ
บริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์อยู่ ในกรณีนี ้ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์จะ
ด ำเนินกำรน ำหุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิฝำกไว้กบั "บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อผู้
ฝำก" และศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชีจ ำนวนหุ้นสำมญัที่บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ฝำกหุ้นสำมญัอยู่ และ
ออกหลกัฐำนกำรฝำกให้แก่ผู้จองซือ้ที่ได้รับกำรจดัสรรภำยใน 7 วนัท ำกำร นบัจำกวนัครบก ำหนดกำรใช้สิทธิในแต่
ละครัง้ ในขณะเดียวกนับริษัทหลกัทรัพย์นัน้ก็จะบนัทกึยอดบญัชีจ ำนวนหุ้นสำมญัที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ได้รับ
กำรจดัสรรหุ้นฝำกไว้ ในกรณีนี ้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ได้รับกำรจดัสรรหุ้นสำมญัจะสำมำรถขำยหุ้นสำมญัที่เกิด
จำกกำรใช้สิทธิในตลำดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีที่ตลำดหลกัทรัพย์อนุญำตให้หุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิท ำกำรซือ้
ขำยได้ในตลำดหลกัทรัพย์ 

ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัเลือกให้บริษัทด ำเนินกำรตำมข้อนี ้ช่ือของผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสทิธิที่ได้รับกำรจดัสรรหุ้นจะต้องตรงกบัช่ือเจ้ำของบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิประสงค์
ที่จะฝำกหุ้นสำมญัไว้ในบญัชีหลกัทรัพย์ดงักลำ่ว มิฉะนัน้แล้ว บริษัทขอสงวนสทิธิที่จะด ำเนินกำรออกใบหุ้นแก่ผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ได้รับกำรจดัสรรหุ้นตำมข้อ 7.1 แทน โดยช่ือที่ปรำกฎบนใบหุ้น จะเป็นช่ือของผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสทิธิเทำ่นัน้ 

ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิในกำรจองซือ้จะต้องระบรุหสับริษัทหลกัทรัพย์ที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิมีบญัชี
ซือ้ขำยหลกัทรัพย์อยู่ และเลขที่บญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ที่ประสงค์จะให้โอนหุ้นที่ได้รับกำรจดัสรรเข้ำบญัชีดงักลำ่ว
ให้ถกูต้อง หำกระบรุหสับริษัทหลกัทรัพย์หรือเลขที่บญัชีซือ้อขำยหลกัทรัพย์ไม่ถกูต้อง จะท ำให้ไม่สำมำรถโอนหุ้น
เข้ำบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์นัน้ได้ ซึง่บริษัทจะไมรั่บผิดชอบตอ่กำรสญูหำยของหุ้นหรือควำมลำ่ช้ำในกำรติดตำมหุ้น
คืน 

7.3  ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ได้รับกำรจดัสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริกำรของศนูย์
รับฝำกหลกัทรัพย์ โดยผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝำกหุ้นสำมญัไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์
สมำชิกเลขที่ 600 ในกรณีนี ้บริษัทจะด ำเนินกำรน ำหุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สทิธิฝำกไว้กบัศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ 
และศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชีจ ำนวนหุ้นสำมญั ตำมจ ำนวนที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิได้รับกำร
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จดัสรรไว้ในบญัชีผู้ออกหลกัทรัพย์ สมำชิกเลขที่  600 และออกหลกัฐำนกำรฝำกให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่
ได้รับกำรจดัสรรหุ้นภำยใน 7 วนัท ำกำร นบัจำกวนัครบก ำหนดกำรใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ เมื่อผู้ที่ได้รับกำรจดัสรรหุ้น
ต้องกำรขำยหุ้ น ผู้ ที่ได้รับกำรจัดสรรหุ้ นต้องถอนหุ้ นออกจำกบัญชี  600 ดังกล่ำว โดยต้องติดต่อผ่ำนบริษัท
หลกัทรัพย์ทัว่ไป ซึ่งอำจจะมีค่ำธรรมเนียมในกำรด ำเนินตำมที่ศนูย์ รับฝำกหลกัทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลกัทรัพย์
นัน้ ๆ ก ำหนด ดงันัน้ ในกรณีนี ้ผู้ที่ได้รับกำรจดัสรรหุ้นจะสำมำรถขำยหุ้นท่ีได้รับกำรจดัสรรในตลำดหลกัทรัพย์ได้
ทนัทีที่ตลำดหลกัทรัพย์อนญุำตให้หุ้นของบริษัทท ำกำรซือ้ขำยได้ในตลำดหลกัทรัพย์ และผู้ที่ได้รับกำรจดัสรรหุ้นได้
ด ำเนินกำรถอนหุ้นออกจำกบญัชี 600 ดงักลำ่วแล้ว 

8 กำรโอนใบส ำคัญแสดงสทิธิ 

8.1  กำรโอนใบส ำคัญแสดงสทิธิที่ไม่ได้ฝำกไว้กับศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ดังนี ้
(ก) แบบกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิระหว่ำงผู้ โอนและผู้ รับโอน กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะสมบรูณ์เมื่อผู้ โอน
ใบส ำคญัแสดงสทิธิซึง่เป็นผู้ที่สมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิระบช่ืุอเป็นเจ้ำของใบส ำคญัแสดงสทิธิจ ำนวน
ที่จะท ำกำรโอนหรือผู้ รับโอนคนสุดท้ำย  โดยมีกำรสลกัหลังแสดงกำรโอนต่อเนื่องครบถ้วนจำกผู้ที่ปรำกฏช่ือ
ดงักลำ่ว (แล้วแตก่รณี) และได้สง่มอบใบส ำคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้ รับโอนโดยลงลำยมือช่ือสลกัหลงัแสดงกำรโอนให้
ไว้ด้วย 

1) ผลกำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิระหวำ่งผู้ รับโอนกบับริษัท
กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะใช้ยนักบับริษัทได้ก็ต่อเมื่อนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิได้รับค ำ
ขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ พร้อมทัง้ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ผู้ รับโอนใบส ำคญัแสดง
สทิธิได้ลงลำยมือช่ือเป็นผู้ รับโอนในด้ำนหลงัของใบส ำคญัแสดงสทิธินัน้ครบถ้วนแล้ว

2) ผลของกำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิระหวำ่งผู้ รับโอนกบับคุคลภำยนอก
กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะใช้ยนักับบคุคลภำยนอกได้ก็ต่อเมื่อนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ได้ลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิเรียบร้อยแล้ว

(ข) กำรขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ จะต้องกระท ำ ณ ส ำนกังำนใหญ่ของนำยทะเบียนใบส ำคญั
แสดงสิทธิในวนัและเวลำท ำกำรของนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ  และจะต้องท ำตำมแบบและวิธีกำรที่นำย
ทะเบยีนใบส ำคญัแสดงสิทธิก ำหนด โดยนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิมีสิทธิปฏิเสธไมรั่บค ำขอลงทะเบียนกำร
โอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ หำกนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิเห็นว่ำกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธินัน้ไม่ชอบด้วย
กฎหมำย โดยผู้ขอลงทะเบียนจะต้องสง่มอบใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ลงลำยมือช่ือครบถ้วนตำมหลกัเกณฑ์ในข้อ 8.1 
(ก) พร้อมทัง้หลกัฐำนอื่น ๆ ที่ยืนยนัถึงควำมถกูต้องและควำมสมบรูณ์ของกำรโอนและกำรรับโอนใบส ำคญัแสดง
สทิธิ ตำมที่นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิก ำหนดให้แก่นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิด้วย 

8.2  กำรโอนใบส ำคัญแสดงสทิธิที่ฝำกไว้กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ 
ส ำหรับกำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ฝำกไว้กบัศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์นัน้ ให้เป็นไปตำมข้อบงัคบัของศนูย์รับฝำก

หลกัทรัพย์ 



25 

9 ข้อจ ำกัดในกำรโอนใบส ำคัญแสดงสทิธิ และข้อจ ำกัดกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสทิธิ 

9.1 ข้อจ ำกัดกำรโอนใบส ำคัญแสดงสทิธิ 

บริษัทไม่มีข้อจ ำกดัในกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท เว้นแต่กำรโอนเกิดขึน้
ในช่วงปิดสมุดทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิเพื่อพกักำรโอนสิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ  ก่อนวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย และ
ตลำดหลกัทรัพย์จะท ำกำรขึน้เคร่ืองหมำย SP (ห้ำมกำรซือ้ขำย) ลว่งหน้ำ 2 วนัท ำกำรก่อนวนัปิดสมดุทะเบียน หรือเป็นกำร
ปิดสมดุทะเบียนเพื่อกำรก ำหนดสทิธิของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิในกำรเข้ำร่วมประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ  

9.2 ข้อจ ำกัดกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสทิธิของบุคคลที่มิใช่สัญชำตไิทย 

9.2.1  บริษัทจะไมอ่อกหุ้นสำมญัให้แก่ผู้ใช้สทิธิที่มิใช่สญัชำติไทย ซึ่งได้ด ำเนินกำรใช้สทิธิตำมวิธีกำรใช้สทิธิจนท ำ
ให้สดัส่วนกำรถือหุ้นของบุคคลที่มิใช่สญัชำติไทยมีจ ำนวนเกินกว่ำร้อยละ 49 ตำมที่ระบุในข้อบงัคบัของ
บริษัท หรือตำมสดัสว่นท่ีอำจมีกำรแก้ไขในข้อบงัคบัของบริษัทในอนำคต 

9.2.2 ในกรณีที่ใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสทิธิที่มีกำรใช้สิทธิ ณ วนัใช้สทิธิมีจ ำนวนมำกกว่ำ
จ ำนวนหุ้นสำมญัที่อนญุำตให้ซือ้ได้โดยไม่ขดัต่อข้อจ ำกดั เร่ืองสดัสว่นกำรถือหุ้นของบุคคลที่มิใช่สญัชำติ
ไทย บริษัทและ/หรือตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ จะด ำเนินกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ
หรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่มิใช่
สญัชำติไทย ตำมล ำดบักำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิที่ครบถ้วนสมบรูณ์ 

9.2.3  หำกข้อจ ำกดัในเร่ืองสดัสว่นกำรถือหุ้นของบคุคลที่มิใช่สญัชำติไทยดงักลำ่วมีผลท ำให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สทิธิ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่มิใช่สญัชำติไทยที่ได้ด ำเนินกำรใช้สทิธิตำมวิธีกำรใช้สทิธิไมส่ำมำรถ
ใช้สิทธิได้ตำมจ ำนวนที่ระบุในแบบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้ นสำมัญ ไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วน 
บริษัทจะด ำเนินกำรคืนใบส ำคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ และเงินท่ีเหลือตำมรำคำใช้สทิธิ
ของใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิในส่วนที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้โดยไม่มีดอกเบีย้
ให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่มิใช่สญัชำติไทยดงักล่ำวทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนภำยใน 14 วนั นบัจำกวนัใช้สทิธิในครัง้นัน้ ๆ 

9.2.4  ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สญัชำติไทยจะไม่ได้รับกำรชดเชยไม่ว่ำ
รูปแบบใดจำกบริษัท ในกรณีที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรใช้สิทธิได้ โดยมีสำเหตุมำจำกข้อจ ำกัดเร่ืองสดัสว่น
กำรถือหุ้นของบคุคลที่มิใช่สญัชำติไทยตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท 

9.2.5  ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่มิใช่สญัชำติไทยไม่สำมำรถใช้สิทธิซือ้
หุ้ นสำมัญอันเนื่องมำจำกข้อจ ำกัดตำมที่กล่ำวในข้อ 9.2.1 ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำวจะยังคง
สำมำรถที่จะด ำเนินกำรใช้สิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิในสว่นที่ยังไม่สำมำรถใช้สิทธิได้ โดยให้ด ำเนินกำร
ใช้สทิธิตำมวิธีกำรใช้สทิธิในระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิในครัง้ตอ่ ๆ ไป จนถึงวนัใช้สทิธิครัง้
สดุท้ำย ตรำบเทำ่ที่กำรด ำเนินกำรดงักลำ่วไมม่ีผลท ำให้ขดัต่อข้อจ ำกดักำรโอนหุ้นของบริษัท ทัง้นี ้ในกรณี 
ณ วนัใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย หำกผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่มิใช่สญัชำติไทยยงั
ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้ เนื่องจำกอตัรำสว่นกำรถือหุ้นของคนที่มิใช่สญัชำติไทยในขณะนัน้เกินกว่ำจ ำนวนที่
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ระบไุว้ในข้อจ ำกดักำรโอนหุ้นสำมญั ให้ถือว่ำใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักลำ่วหมดอำยุลง โดยผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสิทธิที่มิใช่สัญชำติไทยดังกล่ำว ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำยใด  ๆ ต่อบริษัท และบริษัทจะไม่
ด ำเนินกำรชดใช้คำ่เสยีหำยใด ๆ ที่เกิดขึน้ทัง้สิน้ 

9.2.6 ในกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัที่ออกใหม่ตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะต้องแสดงว่ำตน 
ก) ไม่ได้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกำ หรือ ข) อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกำและเป็น “qualified institutional 
buyer” (“QIB”) ตำมนิยำมของ Rule 144A (“Rule 144A”) ภำยใต้กฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์ของประเทศ
สหรัฐอเมริกำ ปี 1993 (U.S. Securities Act of 1933) (“U.S. Securities Act”) ทัง้นี ้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สิทธิไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่ำเสียหำยใด ๆ จำกบริษัท และบริษัทจะไม่ชดใช้ค่ำเสียหำยส ำหรับควำม
เสยีหำยใด ๆ ที่เกิดขึน้เนื่องจำกกำรท่ีผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิไม่สำมำรถใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิได้
เพรำะเหตทุี่ล้มเหลวในกำรแสดงตนหรือไมส่ำมำรถแสดงตนได้ 

หุ้นสำมญัของบริษัทซึ่งถกูซือ้โดยกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิของ “qualified institutional buyer” 
ในประเทศสหรัฐอเมริกำจะเป็น “restricted securities” (ตำมที่ได้มีกำรให้นิยำมไว้โดย Rule 144 ภำยใต้ 
U.S. Securities Act) โดยจะถือว่ำผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัที่ออกใหม่ตำมใบส ำคญั
แสดงสิทธินัน้ได้ให้ค ำรับรองและรับประกนัต่อบริษัทว่ำ ภำยในระยะเวลำหนึ่งปีนบัแตว่นัที่ได้มีกำรใช้สิทธิ
ตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิใด ๆ หุ้นสำมญัดงักลำ่วของบริษัทจะไมถ่กูเสนอขำย ขำย จ ำน ำ หรือจ ำหน่ำยจ่ำย
โอนโดยประกำรอื่นได้เว้นแต่ ก) เป็นกำรโอนให้แก่บริษัทหรือบริษัทย่อยใด ๆ ของบริษัท หรือ ข) เป็นกำร
ปฏิบัติตำมแบบจดทะเบียน (Registration Statement) ซึ่งถูกประกำศว่ำมีผลใช้บงัคับแล้วภำยใต้ U.S. 
Securities Act หรือ ค) เป็นกำรโอนให้แก่บคุคลซึง่ผู้ ถือหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้องและบคุคลใด ๆ ซึง่กระท ำกำร
แทนผู้ ถือหลกัทรัพย์นัน้เช่ืออย่ำงสมเหตสุมผลวำ่เป็น QIB ที่ซือ้เพื่อบญัชีของตนเองหรือเพื่อบญัชีของ QIB 
รำยหนึ่งหรือมำกกว่ำนัน้ ซึ่งได้รับกำรแจ้งแล้วว่ำกำรโอนนัน้เป็นไปตำม Rule144A ทัง้นี ้เท่ำที่หุ้นสำมญั
ของบริษัทมีคุณสมบัติที่จะสำมำรถถูกขำยต่อได้ตำม Rule 144A หรือ ง) เป็นกำรโอนในธุรกรรมที่เป็น 
“offshore transaction” ตำม Rule 903 หรือ Rule 904 ของ Regulation S ของ U.S. Securities Act หรือ 
จ) เป็นกำรโอนตำมข้อยกเว้นจำกหรือในธุรกรรมที่ไมอ่ยูภ่ำยใต้บงัคบักำรจดทะเบียนของ U.S. Securities 
Act ซึง่ก ำหนดไว้โดย Rule 144 (ถ้ำมี) ทัง้นี ้ในแตล่ะกรณีนัน้เป็นไปโดยสอดคล้องกบักฎหมำยหลกัทรัพย์ที่
ใช้บงัคบัของประเทศสหรัฐอเมริกำและรัฐใด ๆ หรือเขตอ ำนำจอื่นใดของประเทศสหรัฐอเมริกำ 
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10 ข้อจ ำกัดกำรโอนหุ้นสำมัญ 

หุ้นของบริษัทโอนได้อย่ำงเสรีโดยไมม่ีข้อจ ำกดั เว้นแต่กำรโอนหุ้นนัน้เป็นเหตใุห้มีคนตำ่งด้ำวถือหุ้นอยูใ่นบริษัทเกิน
กว่ำร้อยละ 49 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทัง้หมดของบริษัท กำรโอนหุ้นรำยใดที่จะท ำให้อตัรำสว่นกำรถือหุ้นของคนต่ำง
ด้ำวในบริษัทเกินอัตรำส่วนข้ำงต้น บริษัทมีสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนกำรโอนหุ้นรำยนัน้ได้ ทัง้นี ้ตำมข้อ 9 ของ
ข้อบงัคบัของบริษัท 

11 ที่มำของกำรก ำหนดรำคำหลกัทรัพย์ที่เสนอขำย 

ไมม่ีกำรก ำหนดรำคำของใบส ำคญัแสดงสทิธิ เนื่องจำกกำรออกใบส ำคญัแสดงสทิธิดงักลำ่วเป็นกำรออกให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิมของบริษัทโดยไม่คิดมลูค่ำ อย่ำงไรก็ดี บริษัทได้พิจำรณำถึงรำคำกำรใช้สิทธิครัง้นี ้ให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์กำรใช้เงิน
ของบริษัทในอนำคต 

12 กำรประชุมผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสิทธิ  

12.1  บริษัทต้องเรียกประชุมผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหำกมีเหตุกำรณ์ส ำคัญที่อำจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิอย่ำงเป็นนยัส ำคญั หรือต่อควำมสำมำรถของบริษัทในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำมข้อก ำหนดสิทธิ 
รวมทัง้มีสทิธิเรียกประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิได้ ไมว่ำ่ในเวลำใด ๆ เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสทิธิ หรือเมื่อผู้
ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 25 รำย ซึ่งถือใบส ำคญัแสดงสิทธิรวมกันแล้วไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำม 
ของจ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิ ที่ยงัมิได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนัน้ อำจร่วมกนัเข้ำช่ือท ำหนงัสือขอให้บริษัท
ด ำเนินกำรเรียกประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิได้ โดยบริษัทจะต้องเรียกประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยใน 
30 วนันบัแตเ่มื่อมีเหตกุำรณ์ส ำคญั หรือนบัแต่วนัที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักลำ่ว มีค ำขอเป็นหนงัสอืให้บริษัท
เรียกประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีกำรจดัประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ บริษัทจะท ำกำรปิดสมุด
ทะเบียนเพื่อก ำหนดสทิธิของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ ในกำรเข้ำร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในกำรประชุม
ดงักลำ่วเป็นระยะเวลำไมน้่อยกวำ่ 21 วนัก่อนกำรประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิแตล่ะครัง้ 

12.2  ในกำรประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ ไม่ว่ำจะเป็นกำรเรียกประชุมโดยผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิได้ใช้สิทธิ
หรือบริษัทเป็นผู้ด ำเนินกำรเรียกประชุม ให้บริษัทจัดท ำหนงัสือนดัประชุม ระบุ สถำนที่ วนั เวลำ ผู้ที่ขอให้เรียก
ประชมุและเร่ืองที่จะพิจำรณำในท่ีประชมุ  และจดัสง่ให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ยงัมิได้ใช้สทิธิหรือใช้สทิธิไปแล้ว
บำงส่วนแต่ละรำย ตำมรำยช่ือและที่อยู่ที่ปรำกฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ และแจ้งผ่ำนทำง
ระบบเผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลกัทรัพย์ เพื่อก ำหนดสทิธิในกำรเข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำ 7 วนัก่อน
กำรประชมุในแตล่ะครัง้ 

12.3  ในกำรประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ยงัมิได้ใช้สทิธิหรือใช้สทิธิไปแล้วบำงสว่นซึง่มสีทิธิ
เข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ โดยผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักลำ่วจะต้องจดัท ำหนงัสอืมอบฉนัทะต่อประธำนที่ประชมุหรือผู้ที่ประธำนที่ประชุมมอบหมำย
ก่อนเร่ิมกำรประชมุ 
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ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่มีสิทธิออกเสยีงในที่ประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ หมำยถึง ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่
ยงัไม่ได้ใช้สทิธิหรือใช้สทิธิไปแล้วบำงสว่นในขณะนัน้ โดยไมร่วมถึงผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิคนใดที่มีสว่นได้เสยีใน
ข้อพิจำรณำอนัใดซึง่ที่ประชมุจะพิจำรณำและลงมติ ห้ำมมิให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิคนนัน้ออกเสยีงลงคะแนนใน
ข้อพิจำรณำข้อนัน้  

ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่มีส่วนได้เสียตำมข้อนี  ้หมำยถึง ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่มีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ในเร่ืองที่ที่ประชมุพิจำรณำลงมติ 

12.4  ในกำรออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิมีคะแนนเสียงเท่ำกบัหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ถื ออยู ่
โดยใบส ำคญัแสดงสทิธิหนึง่หนว่ยมหีนึง่เสยีง ผู้ เป็นประธำนในท่ีประชมุไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน นอกจำกสทิธิ
ที่ตนมีในฐำนะเป็นผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ  

12.5  ในกำรประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จดัขึน้โดยบริษัท ให้ประธำนกรรมกำรบริษัทหรือบคุคลที่ได้รับมอบหมำย
จำกประธำนกรรมกำรบริษัท ท ำหน้ำที่เป็นประธำนที่ประชุม ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นผู้ ร้องขอให้จดั
ประชุม ประธำนในที่ประชุมอำจจะมำจำกบคุคลที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิลงมติเห็นชอบคดัเลือกนอกเหนือไป 
จำกประธำนกรรมกำร หรือบคุคลที่ประธำนกรรมกำรมอบหมำย โดยที่ทัง้สองกรณีประธำนที่ประชมุไมม่ีสิทธิออก
เสยีงชีข้ำด นอกจำกสทิธิที่ตนมีอยูใ่นฐำนะเป็นผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

12.6  องค์ประชมุในกำรประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิจะต้องประกอบด้วยผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ยงัมิได้ใช้สทิธิหรือ
ใช้สทิธิไปแล้วบำงสว่น และ/หรือผู้ รับมอบฉนัทะมำประชมุรวมกนัได้ไม่น้อยกวำ่ 25 รำย ซึ่งถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ
รวมกนัไมน้่อยกวำ่หนึ่งในสำมของจ ำนวนหนว่ยทัง้หมดของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ยงัมิได้ใช้สทิธิจึงจะครบเป็น
องค์ประชมุ  

12.7  ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชุมครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้ว 60 นาที ยงัมีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ และ/หรือผู้ รับ
มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมยังไม่ครบเป็นองค์ประชุมให้ถือว่าการประชุมเป็นอันระงับไป  หากการประชุมผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธินัน้เป็นการเรียกโดยมติคณะกรรมการบริษัท ให้นดัประชุมใหมภ่ายในระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 7 
วนั แต่ไม่เกิน 14 วนั นบัจากวนัก าหนดประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้แรก และให้บริษัทด าเนินการจดัสง่
หนงัสือเชิญประชมุไปยงัผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิทกุรายและตลาดหลกัทรัพย์ตามรายละเอียดและวิธีการท่ีระบไุว้
ในข้างต้น ในการประชุมครัง้นีไ้ม่บงัคบัว่าจะต้องครบองค์ประชุม กล่าวคือ มีผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิมาประชุม
เท่าใดถือว่าเป็นองค์ประชมุ ทัง้นี ้ส าหรับในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นผู้ ร้องขอให้เรียกประชุมจะไม่มีการ
เรียกประชมุใหม่

12.8  มติที่ประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยของ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ยงัมิได้ใช้สทิธิขณะนัน้ ซึง่มำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

12.9  มติใด ๆ ซึ่งที่ประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิได้ลงมติไปแล้วนัน้ ให้ถือว่ำมีผลผูกพนัผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิทุก
รำยไมว่ำ่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธินัน้จะได้เข้ำร่วมประชมุหรือไมก็่ตำม 

12.10  ภำยหลงับริษัทได้ด ำเนินกำรจดัประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ บริษัทจะแจ้งมติของที่ประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สทิธิให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิทรำบผำ่นทำงระบบเผยแพร่สือ่อิเลก็ทรอนิกสข์องตลำดหลกัทรัพย์โดยเร็ว 
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12.11  บริษัทจะด ำเนินกำรจดัท ำและบนัทกึรำยงำนกำรประชมุให้แล้วเสร็จภำยใน 14 วนันบัจำกวนัประชมุผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสิทธิ และเก็บรักษำบันทึกดังกล่ำวไว้ที่ส ำนักงำนใหญ่ของบริษัท  รำยงำนประชุมที่ได้ลงลำยมือช่ือ โดย
ประธำนในที่ประชุมให้ถือเป็นหลกัฐำนอันสมบูรณ์ของกิจกำรทัง้หลำยที่ ได้ประชุมกันนัน้ โดยบริษัทจะจัดส่ง
รำยงำนกำรประชมุดงักลำ่วให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิภำยในระยะเวลำไมเ่กิน 14 วนั นบัจำกวนัที่บริษัทได้รับ
กำรร้องขอ 

12.12 ในกำรประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ บริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำกบริษัทและที่ปรึกษำกฎหมำยของบริษัท  
มีสิทธิที่จะเข้ำร่วมประชุมผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิเพื่อแสดงควำมคิดเห็นหรือให้ค ำอธิบำยในที่ประชุมผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิได้ 

12.13  บริษัทจะเป็นผู้ช ำระคำ่ใช้จ่ำยที่เก่ียวข้องกบักำรจดัประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิทัง้หมด 

12.14 บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิตำมมติที่ประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธินบัตัง้แต่วนัที่ประชุม เพื่อลงมติ 
และบริษัทจะแจ้งกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสทิธิเป็นลำยลกัษณ์อกัษรให้ส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพย์
ทรำบภำยใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมนัน้ 

12.15  กรณีที่ไมส่ามารถจดัประชมุได้ทนัภายในอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ ให้ถือวา่การด าเนินการประชุมสิน้สดุลงและ
ไมไ่ด้มีการจดัประชมุในครัง้นัน้ขึน้

13 กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสทิธิ 

13.1 กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธินอกเหนือจำกเหตกุำรณ์ดงัตอ่ไปนี  ้ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ออกใบส ำคญั
แสดงสิทธิ และที่ประชุมผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิซึง่มำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

13.1.1 กำรแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อก ำหนดสทิธิที่เก่ียวข้องกบัใบส ำคญัแสดงสทิธิ ในประเด็นซึง่เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ หรือไมท่ ำให้สทิธิประโยชน์ของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิด้อยลง หรือเพื่อให้เป็นไปตำมบทบญัญตัิหรือ
หลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ กฎหมำยอื่นที่เก่ียวข้อง กฎระเบียบ ข้อบงัคบั
ประกำศ หรือค ำสัง่ ที่มีผลบงัคบัของส ำนกังำน ก.ล.ต. และ/หรือตลำดหลกัทรัพย์ ซึง่มีผลใช้บงัคบั หำกได้รับควำมยินยอม
จำกผู้ออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ และได้แจ้งให้ส ำนกังำน ก.ล.ต. ทรำบแล้ว หรือ 

13.1.2  กำรปรับสทิธิตำมข้อ 3 

13.2 บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทรำบถึงกำรเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธิผ่ำนทำงระบบเผยแพร่สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลกัทรัพย์โดยทนัทีหลงัจำกที่มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธิ และจะต้องจดัสง่ข้อก ำหนด
สทิธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้แก่นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิ และส ำนกังำน ก.ล.ต. ภำยใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีมีกำรแก้ไข
เปลีย่นแปลงข้อก ำหนดสิทธิ โดยบริษัทจะด ำเนินกำรจดัสง่ข้อก ำหนดสทิธิที่แก้ไขเปลีย่นแปลงให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ภำยใน 15 วนั นบัจำกวนัท่ีบริษัทได้รับกำรร้องขอ 
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