
 

หนา้ 1 

ข้อก ำหนดว่ำดว้ยสิทธิและหน้ำทีข่องผู้ออกและผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุน้สำมัญ 
ของบริษัท อนันดำ ดเีวลลอปเม้นท ์จ ำกัด (มหำชน) รุ่นที ่1 (ANAN-W1) (“ข้อก ำหนดสิทธิฯ”) 

ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (ANAN-W1) 
(“ใบส ำคัญแสดงสิทธิ”) ออกโดยบริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตามมติที่ประชมุวิสามญั 
ผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 29 ตุลาคม 2564 ซึ่งอนุมตัิใหบ้ริษัทฯ ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ จ านวนไม่เกิน 
833,250,000 หน่วย เพื่อจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทฯ ที่จองซือ้และไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุที่ออกและเสนอ
ขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ โดยไม่จดัสรรใหก้บัผูถื้อหุน้ที่จะท าใหบ้รษิัทมีหนา้ที่ตามกฎหมายตา่งประเทศ 
ในอตัราส่วน 1 หุน้สามญัเพิ่มทนุใหม่ตอ่ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมลูค่า นัน้ 

ทั้งนี ้ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ จะไดร้บัสิทธิตามที่ไดก้ าหนดไวใ้นข้อก าหนดสิทธิฯ นี ้ โดยบริษัทฯ และผู้ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ จะตอ้งผกูพนัตามขอ้ก าหนดสิทธิฯ ทกุประการ และใหถื้อว่าผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ไดร้บัทราบและ
เขา้ใจขอ้ก าหนดตา่ง ๆ ของขอ้ก าหนดสิทธิฯ นีเ้ป็นอย่างดีแลว้ 

อนึ่ง บริษัทฯ จะจดัใหมี้การเก็บรกัษาส าเนาขอ้ก าหนดสิทธิฯ นีไ้ว้ ณ ส านกังานใหญ่ของบริษัทฯ หรือส านกังาน
ใหญ่ของตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ (ตามที่ระบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิฯ นี)้ (ถา้มี) เพื่อใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิ สามารถขอตรวจสอบส าเนาขอ้ก าหนดสิทธิฯ นีไ้ดใ้นวนัและเวลาท าการของบรษิัทฯ หรอืตวัแทนรบัแจง้ความจ านงใน
การใชส้ิทธิ (แลว้แตก่รณี) 

  



 

หนา้ 2 

ค ำจ ำกัดควำม 

ค าและขอ้ความตา่ง ๆ ที่ใชอ้ยู่ในขอ้ก าหนดสิทธิฯ นี ้ใหมี้ความหมายดงัตอ่ไปนี ้

ข้อก ำหนดสิทธิฯ หมายถึง ขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหน้าที่ของบริษัทฯ และผูถื้อใบส าคัญ
แสดงสิทธิฉบบันี ้รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม (หากมี) 

ตลำดหลักทรัพยฯ์ หมายถึง ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงใน
กำรใช้สิทธิ 

หมายถึง บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตัง้ใหเ้ป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการรบัแจง้
ความจ านงในการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ  

นำยทะเบียนของใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ  

หมายถึง บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด และ/หรือ ผูท้ี่
ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบให้ท าหน้าที่ เ ป็นนายทะเบียนของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิแทน 

บริษัทฯ หมายถึง บรษิัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

ใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ  
 

หมายถึง เอกสารที่ออกโดยบริษัท ศูนยร์ับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั เพื่อใชแ้ทนใบส าคญัแสดงสิทธิ  

ใบส ำคัญแสดงสิทธิ  หมายถึง ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญบริษัท อนันดา ดีเวลลอป
เมน้ท ์จ ากัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (ANAN-W1) ชนิดระบุช่ือผูถื้อและ
สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ และให้หมายความรวมถึงใบแทน
ใบส าคญัแสดงสิทธิดว้ย 

ประกำศ ทจ. 34/2551 หมายถึง ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่องการ
ขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะ
ซือ้หุน้ที่ออกใหม่และหุน้ที่ออกใหม่เพื่อรองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ลงวนัที่ 15 ธนัวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

ผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสิทธิ  
 

หมายถึง ผูท้ี่ปรากฏรายช่ือในทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิ เป็นเจา้ของ 
หรือผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ และใหห้มายความรวมถึงผูถื้อใบแทน
ใบส าคญัแสดงสิทธิดว้ย 

ระยะเวลำกำรใช้สิทธิ หมายถึง ระยะเวลาที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิประสงคจ์ะใชส้ิทธิในการซือ้หุน้
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สามารถแจง้ความจ านงการใชส้ิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ไดต้ามที่ระบไุวใ้นขอ้ 1.4.3 



 

หนา้ 3 

วันก ำหนดกำรใช้สิทธิ หมายถึง วนัที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน
ของบรษิัทฯ ไดต้ามที่ระบไุวใ้นขอ้ 1.4.1 

วันท ำกำร หมายถึง วนัที่ธนาคารพาณิชยเ์ปิดท าการตามปกติในกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
ไม่ใช่วันเสารห์รือวันอาทิตย ์หรือวันอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยประกาศใหเ้ป็นวนัหยดุของธนาคารพาณิชย ์

ศูนยรั์บฝำกหลักทรัพย ์ หมายถึง บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  

สมุดทะเบียน หมายถึง แหล่งขอ้มูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเก่ียวกับใบส าคญั
แสดงสิทธิ และผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ที่ เก็บรักษาโดยนาย
ทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิ  

สิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิ  
 

หมายถึง สิทธิทัง้ปวงในใบส าคญัแสดงสิทธิ ซึง่รวมถึงแตไ่ม่จ ากดัเฉพาะสิทธิ
ในการซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ สิทธิในการเขา้รว่มประชมุ 
และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ และ
สิทธิในการไดร้บัคา่เสียหายในกรณีหุน้รองรบัไม่เพียงพอ 

หุน้รองรับ หมายถึง หุน้สามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ไม่เกิน 833,250,000 หุน้ มูลค่า
หุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท เพื่อรองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิ รวมทัง้หุน้สามญัที่บรษิัทฯ อาจตอ้งออกใหม่เพิ่มเติมใน
กรณีมีการปรบัสิทธิตามเง่ือนไขที่ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิฯ นี ้

ส ำนักงำน ก.ล.ต. หมายถึง ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

1.  รำยละเอียดของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

1.1  ลักษณะส ำคัญของใบส ำคัญแสดงสิทธิ  

ผู้ออกใบส ำคัญแสดง
สิทธ ิ

บรษิัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน)  

ช่ือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากัด 
(มหาชน) รุน่ที่ 1 (ANAN-W1)  

ชนิดของใบส ำคัญแสดง
สิทธ ิ

ระบช่ืุอผูถื้อและสามารถโอนเปลี่ยนมือได ้

จ ำนวนใบส ำคัญแสดง
สิทธิที่ออกและเสนอ
ขำย 

ไม่เกิน 833,250,000 หน่วย 



 

หนา้ 4 

จ ำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้
เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิ
ตำมใบส ำคัญแสดง
สิทธ ิ

ไม่เกิน 833,250,000 หุน้ (มลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท) คิดเป็นรอ้ยละ 20 
ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุน้
สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนจ านวน 833,250,000 หุน้ 

วิธีกำรเสนอขำย / 
อัตรำกำรจัดสรร 

บรษิัทฯ จะด าเนินการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบรษิัทฯ ซึ่ง
ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะท ำให้บริษัทมีหน้ำที่ตำม
กฎหมำยต่ำงประเทศ  ในอัตราส่วน 1 หุน้สามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบส าคัญแสดง
สิทธิ 1 หน่วย  

ทัง้นี ้ในกรณีที่มีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิ เหลือจากการค านวณดงักล่าวใหต้ดั
เศษทิง้ทัง้จ านวน ใบส าคญัแสดงสิทธิที่เหลือจากการจดัสรรทัง้หมด บรษิัทฯ จะท า
การยกเลิกใบส าคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจ านวนดังกล่าว ซึ่งจะท าใหค้งเหลือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิในจ านวนเท่าที่จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดล้งตวั 

รำคำเสนอขำยต่อหน่วย หน่วยละ 0.00 บาท 
อัตรำกำรใช้สิทธิของ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุน้สามญับริษัทฯ ได ้1 หุน้ เวน้แต่กรณีมี
การปรบัอตัราการใชส้ิทธิตามเง่ือนไขการปรบัสิทธิ ตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนด
สิทธิฯ 

ในกรณีที่มีเศษของหุน้หรอืใบส าคญัแสดงสิทธิจากการค านวณ (หากมี) ใหปั้ดเศษ
นัน้ทิง้ 

รำคำกำรใช้สิทธิ 1.65 บาทต่อหุน้ เวน้แต่กรณีมีการปรบัอตัราการใชส้ิทธิตามเง่ือนไขการปรบัสิทธิ 
ตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิฯ 

วันทีอ่อกใบส ำคัญแสดง
สิทธ ิ

15 ธนัวาคม 2564 

อำยุของใบส ำคัญแสดง
สิทธิ 

2 ปี นบัแต่วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ (วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ คือวนัที่ 15 
ธันวาคม 2564 และวันที่ครบก าหนดใบส าคัญแสดงสิทธิ คือ วันที่ 14 ธันวาคม 
2566 ซึ่งใบส าคญัแสดงสิทธิจะพน้สภาพจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในวนั
ถัดไป) โดยบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ และไม่มีขอ้ก าหนด
เรยีกใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิใชส้ิทธิก่อนครบก าหนด 

ระยะเวลำกำรใช้สิทธิ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้แรกเม่ือครบ
ก าหนด 6 เดือน นบัจากวนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ (ซึง่ตรงกบัวนัที่ 14 มิถนุายน 
2565)   

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้ถดัไปในวนั
ท าการสุดท้ายของทุกไตรมาส นับจากวันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ  (โปรดดู
รายละเอียดเพิ่มเติมในหวัขอ้ 1.4.1 วนัก าหนดการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ) 
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ทัง้นี ้วนัก าหนดการใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ย คือ วนัที่ใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 2 ปี 
นบัจากวนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ (ซึง่ตรงกบัวนัที่ 14 ธนัวาคม 2566)     

หากวนัก าหนดการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้ใดไม่ตรงกับวนัท าการ ให้
เลื่อนวันก าหนดการใช้สิทธิเป็นวันท าการก่อนหน้าจากวันก าหนดการใช้สิทธิ
ดงักล่าว 

ร ะย ะ เ ว ล ำก ำ รแจ้ ง
ควำมจ ำนงในกำรใช้
สิทธ ิ

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิซึง่ประสงคจ์ะใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัของบรษิัทฯ จะตอ้งแจง้
ความจ านงในการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามัญในภายในระยะเวลา 5 วนัท าการก่อนวัน
ก าหนดการใชส้ิทธิในแตล่ะครัง้ ภายในช่วงเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.   

ส าหรบัวนัก าหนดการใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ย ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิซึง่ประสงคจ์ะใช้
สิทธิซือ้หุน้สามญัของบรษิัทฯ จะตอ้งแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัไม่
นอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนวนัก าหนดการใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ย  

สถำนที่ติดต่อในกำรใช้
สิทธ ิ
 

บริษัท อนันดำ ดเีวลลอปเม้นท ์จ ำกัด (มหำชน)  
ในกรณีมีการแต่งตั้งตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ และ/หรือมีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงสถานที่ที่ติดต่อในการใช้สิทธิ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือใบส าคัญแสดง 
สิทธิทราบผ่านระบบเผยแพรข่อ้มลูผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

วันใช้สิทธิครั้งแรก ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ครัง้แรกเม่ือครบ
ก าหนด 6 เดือน นบัจากวนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกบัวนัที่ 14 มิถนุายน 
2565 

วันก ำหนดกำรใช้สิทธิ
ครั้งสุดทำ้ย 

14 ธนัวาคม 2566    

กำรไม่สำมำรถยกเลิก
กำรแจ้งควำมจ ำนงใน
กำรใช้สิทธิ 

เม่ือผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิไดแ้จ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิแลว้ จะไม่สามารถยกเลิกการแจง้ความจ านงในการใช้สิทธิ
ดงักล่าวได ้ 

ตลำดรองของใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ 

บริษัทฯ จะย่ืนค าขอเพื่อน าใบส าคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์  

ตลำดรองของหุ้นสำมัญ
ที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิ
แปลงสภำพ 

บรษิัทฯ จะน าหุน้สามญัที่เกิดจากการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ
นีเ้ขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ผลกระทบต่อผู้ถอืหุน้  โปรดพิจารณาขอ้ 1.16 ของขอ้ก าหนดสิทธิฯ ฉบบันี ้

เหตุใหต้้องออกหุน้ใหม่
เพือ่รองรับกำร
เปล่ียนแปลงกำรใช้
สิทธิ 

บรษิัทฯ จะด าเนินการปรบัราคาการใชส้ิทธิ และ/หรืออตัราการใชส้ิทธิตามเง่ือนไข
ในการปรบัสิทธิ เม่ือมีเหตุการณใ์ดเหตุการณห์นึ่งตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนด
สิทธิและเง่ือนไขของใบส าคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ มีลักษณะตามที่
ก าหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่  ทจ. 
34/2551 เรื่อง การขออนญุาตและการอนญุาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่
จะซือ้หุน้ที่ออกใหม่ เม่ือเกิดเหตกุารณใ์ดเหตกุารณห์นึ่งดงัตอ่ไปนี ้
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1. เม่ือบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงมลูค่าที่ตราไวข้องหุน้สามญัของบริษัทฯ  อนั
เป็นผลมาจากการรวมหุน้หรอืแบง่แยกหุน้ของบรษิัทฯ  

2. เม่ือบรษิัทฯ เสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหม่ใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม และ/หรอื ประชาชน
ทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจ ากัด โดย “ราคาเฉลี่ยต่อหุน้ของหุน้สามัญที่ออก
ใหม”่ ต ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิัทฯ 

3. เม่ือบริษัทฯ เสนอขายหลกัทรพัยอ์อกใหม่ใด ๆ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ 
เสนอขายประชาชน ทั่วไป และ/หรือ บคุคลในวงจ ากดัโดยที่หลกัทรพัยน์ัน้มี
สิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุน้สามญัได ้หรอืใหส้ิทธิในการจองซือ้หุน้
สามญั เช่น หุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญั โดย
ที่ “ราคาเฉลี่ยต่อหุน้ของหุน้สามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรบัสิทธิ” ดงักล่าว 
ต ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิัทฯ” 

4. เม่ือบรษิัทฯ จ่ายปันผลทัง้หมดหรือบางส่วนเป็นหุน้สามญัที่ออกใหม่ใหแ้ก่ผู้
ถือหุน้ของบรษิัทฯ 

5. เม่ือบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตรารอ้ยละ 90  ของก าไรสุทธิ
ตามงบการเงินรวมของบรษิัทฯ  

6. ในกรณีที่มีเหตกุารณใ์ด ๆ อนัท าใหผ้ลตอบแทนใด ๆ ที่ผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิเสียสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิจะไดร้บัเม่ือมีการใชส้ิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิดอ้ยไปกวา่เดิม 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมของเง่ือนไขการปรบัสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ในขอ้ 1.5 

นำยทะเบียนของ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ  

ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์หรือผูท้ี่ไดร้บัการแต่งตัง้ใหท้  าหนา้ที่เป็นนายทะเบียนของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิแทน 

เงือ่นไขอ่ืน ๆ ใหค้ณะกรรมการบรษิัทฯ หรือกรรมการผูมี้อ  านาจกระท าการแทนบรษิัทฯ หรือบคุคล
ที่คณะกรรมการบรษิัทฯ หรือ กรรมการผูมี้อ  านาจกระท าการแทนบรษิัทฯ มอบหมาย 
มีอ านาจในการก าหนดหรือแกไ้ขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเง่ือนไขที่จ  าเป็น และ/
หรือเก่ียวเน่ืองกบัการออกและการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ไดท้กุประการภายใต้
เง่ือนไขของกฎหมายที่ เก่ียวข้อง และภายใต้กรอบของการอนุมัติของที่ประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้ โดยรายละเอียดดงักล่าวรวมถึงแตไ่ม่จ ากดัเพียง 

(ก) จดัเตรียมขอ้ก าหนดสิทธิและเง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสิทธิ รวมทัง้ก าหนด
รายละเอียดตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ เป็นตน้ 

(ข) ให้ข้อมูล ติดต่อ จัดท า ลงนาม ส่งมอบ ย่ืน เอกสารต่าง ๆ ที่จ  าเป็นหรือ
เก่ียวข้องกับการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ  ต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์กระทรวงพาณิชย ์และหน่วยงาน หรือ
บคุคลอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
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(ค) การน าใบส าคญัแสดงสิทธิและหุน้สามญัที่เกิดจากการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญั
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

(ง) แต่งตั้งผู้รับมอบอ านาจช่วง ให้มีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ อันจ าเป็นและ
สมควรอันเก่ียวเน่ืองกับการออกและการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ เพื่อให้
การออกและการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ส าเรจ็ลลุ่วงทกุประการ 

(จ) จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแลว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชย ์และมีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ ที่จ  าเป็นเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของ
นายทะเบียน เพื่อใหก้ารด าเนินการจดทะเบียนเสรจ็สมบรูณ ์

วัตถุประสงคข์องกำร
ออกใบส ำคัญแสดง
สิทธิ และประโยชนท์ี่
บริษัทฯ จะพึงได้รับ
จำกกำรจัดสรรหุน้เพิม่
ทุนในครั้งนี ้

บริษัทฯ มีแผนที่จะน าเงินที่ไดร้บัการใช้สิทธิซือ้หุน้เพิ่มทุนดังกล่าว เพื่อใชเ้ป็น
เงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินงานของบรษิัทฯ 

 
1.2 ใบส ำคัญแสดงสิทธิ สมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ และผู้ทรงสิทธิในใบส ำคัญแสดง

สิทธิ  

1.2.1 นายทะเบียนของใบส าคัญแสดงสิทธิมีหนา้ที่ที่จะตอ้งออกใบส าคัญแสดงสิทธิใหแ้ก่ผู้ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิทุกราย โดยในส่วนของใบส าคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับศูนยร์ับฝาก
หลักทรัพย์ จะระบุช่ือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิแทนในสมุด
ทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธินัน้ นายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิจะออกใบส าคญั
แสดงสิทธิ หรือออกใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามแบบที่นายทะเบียนของใบส าคญัแสดง
สิทธิก าหนดใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ 

1.2.2 นายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิมีหนา้ที่ตามสญัญาแต่งตัง้นายทะเบียนของใบส าคญั
แสดงสิทธิที่จะตอ้งจัดท าและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิไว้จนกว่า
ใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดจะมีการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัของบรษิัทฯ หรือจนกว่าครบก าหนด
อายใุบส าคญัแสดงสิทธิ (แลว้แตก่รณี) 

1.2.3 ผูท้รงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิ  

- ผูท้รงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิ กรณีทั่วไป  

 สิทธิในใบส าคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ปรากฏช่ือเป็นเจ้าของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิจ านวนดังกล่าวที่ระบุอยู่ในสมุดทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิใน
ขณะนัน้ ๆ หรอืในวนัก่อนวนัแรกของการปิดสมดุทะเบียนในกรณีที่มีการปิดสมดุทะเบียน
พกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ เวน้แต่จะไดมี้การโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ ซึ่งสามารถใช้
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ยันกับผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิได้ตามข้อ 1.3 เกิดขึน้แล้วในวันปิดสมุดทะเบียนที่
เก่ียวขอ้งขา้งตน้ ซึง่สิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิจะตกไดแ้ก่ผูร้บัโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ 

- ผูท้รงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิ กรณีที่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยเ์ป็นผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิแทน 

สิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิจะตกไดแ้ก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่นายทะเบียนของใบส าคญั
แสดงสิทธิไดร้บัแจง้เป็นหนงัสือจากศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยว์่าเป็นผูท้รงสิทธิในใบส าคญั
แสดงสิทธิจ านวนดังกล่าวที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ โดย
จ านวนดงักล่าวจะตอ้งไม่เกินกว่าจ านวนรวมของใบส าคญัแสดงสิทธิในช่ือของศูนยร์บั
ฝากหลกัทรพัยท์ี่ระบุอยู่ในสมดุทะเบียนในขณะนัน้ ๆ หรือในวนัก่อนวนัแรกของการปิด
สมดุทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีการปิดสมดุทะเบียน 

1.2.4 เม่ือศูนยร์บัฝากหลักทรพัยแ์จง้ต่อนายทะเบียนของใบส าคัญแสดงสิทธิ นายทะเบียนของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิมีหนา้ที่ที่จะตอ้งออกใบส าคัญแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูท้รงสิทธิในใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่ฝากไวก้บัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์และลงทะเบียนใหผู้ท้รงสิทธิในใบส าคญัแสดง
สิทธิรายดงักล่าวเป็นผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิตาม
จ านวนที่ไดร้บัแจง้จากศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ทัง้นี ้เม่ือไดมี้การออกใบส าคญัแสดงสิทธิ และ
ลงทะเบียนดังกล่าวแล้ว นายทะเบียนของใบส าคัญแสดงสิทธิจะแก้ไขจ านวนรวมของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ลงทะเบียนในสมดุทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไวใ้นช่ือของศนูยร์บั
ฝากหลกัทรพัย ์โดยหกัจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไดแ้ยกไปลงทะเบียนไวใ้นช่ือของผูท้รง
สิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิออก ส่วนจ านวนรวมของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกใหแ้ก่ศนูยร์บั
ฝากหลกัทรพัยน์ัน้ หากนายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ไดท้  าการแกไ้ข (ไม่วา่ดว้ยเหตุ
ใดก็ตาม) ให้ถือว่ามีจ านวนลดลงตามจ านวนของใบส าคัญแสดงสิทธิที่ได้แยกไปออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิและลงทะเบียนไวใ้นช่ือของผูท้รงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว 

1.3 กำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

1.3.1  การโอนใบส าคญัแสดงสิทธิที่มิไดฝ้ากไวก้บัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์หเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
ดงันี ้

- การโอนใบส าคญัแสดงสิทธิระหว่างผูโ้อนและผูร้บัโอน การโอนใบส าคญัแสดงสิทธิจะ
สมบูรณเ์ม่ือผูโ้อนใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งเป็นผูท้ี่สมุดทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ระบช่ืุอเป็นเจา้ของใบส าคญัแสดงสิทธิในจ านวนที่จะท าการโอน หรอืผูร้บัโอนคนสดุทา้ย
โดยมีการสลกัหลงัแสดงการโอนต่อเน่ืองครบถว้นจากผูท้ี่ปรากฏช่ือดงักล่าว (แลว้แต่
กรณี) ไดส้่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูร้บัโอนโดยลงลายมือช่ือสลกัหลงัแสดงการ
โอนไวด้ว้ย 
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- ผลการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้รับโอนกับบริษัทฯ การโอนใบส าคัญแสดง 
สิทธิจะใชย้ันกับบริษัทฯ ไดก็้ต่อเม่ือนายทะเบียนของใบส าคัญแสดงสิทธิไดร้บัค าขอ
ลงทะเบียนการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิพรอ้มทัง้ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ผูร้บัโอนใบส าคญั
แสดงสิทธิไดล้งลายมือช่ือเป็นผูร้บัโอนในดา้นหลงัของใบส าคญัแสดงสิทธินัน้ครบถว้น
แลว้ 

- ผลของการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก การโอน
ใบส าคญัแสดงสิทธิจะใชย้ันกับบุคคลภายนอกไดก็้ต่อเม่ือนายทะเบียนของใบส าคญั
แสดงสิทธิไดล้งทะเบียนการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิในสมดุทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิเรยีบรอ้ยแลว้ 

- การขอลงทะเบียนการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้งกระท า ณ ส านกังานใหญ่ของนาย
ทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิในวนัและเวลาท าการของนายทะเบียนของใบส าคญั
แสดงสิทธิ และจะตอ้งท าตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิ
ก าหนด โดยผูข้อลงทะเบียนจะตอ้งส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิที่ลงลายมือช่ือครบถว้น
ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น พรอ้มทั้งหลักฐานอื่นๆ ที่ ยืนยันถึงความถูกต้องและความ
สมบูรณข์องการโอนและการรบัโอนใบส าคญัแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผูถื้อใบส าคัญ
แสดงสิทธิพรอ้มทัง้หลกัฐานอื่น ๆ ตามที่นายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิก าหนด  

- นายทะเบียนของใบส าคัญแสดงสิทธิจะลงทะเบียนการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิในสมุด
ทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ พรอ้มทัง้รบัรองการโอนไวใ้นใบส าคญัแสดงสิทธิภายใน 
7 วนัท าการนับแต่วนัที่นายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิไดร้บัค าขอลงทะเบียนและ
เอกสารหลกัฐานที่เก่ียวขอ้งครบถว้นในกรณีที่ไม่ตอ้งออกใบส าคญัแสดงสิทธิใหใ้หม่ หรือ
ภายใน 15 วันท าการนับแต่วันที่นายทะเบียนของใบส าคัญแสดงสิทธิได้รับค าขอ
ลงทะเบียนและเอกสารหลกัฐานที่เก่ียวขอ้งครบถว้นในกรณีที่ตอ้งออกใบส าคญัแสดงสิทธิ
ใหม ่

- นายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิมีสิทธิปฏิเสธไม่รบัด าเนินการตามค าขอลงทะเบียน
การโอนใบส าคัญแสดงสิทธิ หากนายทะเบียนของใบส าคัญแสดงสิทธิเห็นว่าการโอน
ใบส าคญัแสดงสิทธินัน้จะขดัต่อกฎหมายหรือขดัต่อขอ้จ ากดัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ 
(ถา้มี) โดยนายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิจะแจง้ใหผู้ข้อลงทะเบียนทราบภายใน 7 
วันท าการนับแต่วันที่นายทะเบียนของใบส าคัญแสดงสิทธิไดร้บัค าขอลงทะเบียนและ
เอกสารหลกัฐานที่เก่ียวขอ้ง 

1.3.2 ส าหรบัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ฝากไวก้บัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์หเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั
ของตลาดหลกัทรพัย ์ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 
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1.4 กำรใช้สิทธิและเงือ่นไขกำรใช้สิทธิซือ้หุน้สำมัญเพิม่ทุน 

1.4.1 วนัก าหนดการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้แรกเม่ือครบก าหนด 6
เดือน นบัจากวนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ และสามารถใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิใน
ครัง้ถัดไปในวนัท าการสุดทา้ยของทุกไตรมาส นับจากวนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

กำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ วันทีใ่ช้สิทธิ 

วนัใชส้ิทธิครัง้ที่ 1 14 มิถนุายน 2565 

วนัใชส้ิทธิครัง้ที่ 2 30 กนัยายน 2565 

วนัใชส้ิทธิครัง้ที่ 3 30 ธนัวาคม 2565 
(เลื่อนจากวนัที่ 31 ธนัวาคม 2565 เน่ืองจากวนั

ดงักล่าวไม่ใช่วนัท าการ) 

วนัใชส้ิทธิครัง้ที่ 4 31 มีนาคม 2566 

วนัใชส้ิทธิครัง้ที่ 5 30 มิถนุายน 2566 

วนัใชส้ิทธิครัง้ที่ 6 29 กนัยายน 2566 
(เลื่อนจากวนัที่ 30 กนัยายน 2566 เน่ืองจากวนั

ดงักล่าวไม่ใช่วนัท าการ) 

วนัใชส้ิทธิครัง้ที่ 7 (ครัง้สดุทา้ย) 14 ธนัวาคม 2566 

หากวนัก าหนดการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้ใด ไม่ตรงกับวนัท าการ ใหเ้ลื่อนวนั
ก าหนดการใชส้ิทธิเป็นวนัท าการก่อนหนา้จากวนัก าหนดการใชส้ิทธิดงักล่าว 

1.4.2 การใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ 

ในการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถใชส้ิทธิซือ้
หุน้สามญัเพิ่มทุนทัง้หมดหรือบางส่วนก็ได ้ส าหรบัใบส าคญัแสดงสิทธิ  ที่เหลือและไม่ไดใ้ช้
สิทธิภายในวนัก าหนดการใชส้ิทธิ บรษิัทฯ จะถือว่าผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ไม่ประสงคจ์ะใช้
สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ดงักล่าว และใหถื้อว่าใบส าคญัแสดงสิทธิ นัน้ ๆ สิน้สภาพโดย
ไม่มีการใชส้ิทธิ ทัง้นี ้ไม่มีการเรียกใหใ้ชส้ิทธิแปลงสภาพก่อนก าหนด 
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1.4.3 ระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ 

ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงคจ์ะใชส้ิทธิในการซือ้หุน้สามัญของบริษัทฯ  จะตอ้งแจง้
ความจ านงในการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามัญของบริษัทฯ ตามวิธีที่ระบุไวใ้นขอ้  1.4.6 โดยจะตอ้ง
แจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ ภายในระหว่าง 5 วนัท าการก่อนวนั
ก าหนดการใชส้ิทธิในแต่ละครัง้ ภายในช่วงเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ยกเวน้ส าหรบัวัน
ก าหนดการใชส้ิทธิครัง้สุดทา้ย ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงคจ์ะใชส้ิทธิซือ้หุน้สามัญ
ของบริษัทฯ จะตอ้งแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามัญในระหว่าง 15 วัน ก่อนวัน
ก าหนดการใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ย  

หากวันก าหนดการใชส้ิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิครัง้ใดไม่ตรงกับวนัท าการ ใหเ้ลื่อนวัน
ก าหนดการใชส้ิทธิเป็นวนัท าการก่อนหนา้วนัก าหนดการใชส้ิทธิดงักล่าว   

ทัง้นี ้เมื่อผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดแ้จง้ความจ านงในการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญั
แสดงสิทธิแลว้ จะไม่สามารถยกเลิกการแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิดงักล่าวได ้

บริษัทฯ จะแจง้ข่าวเก่ียวกับระยะเวลาย่ืนความจ านงในการใชส้ิทธิ  อัตราการใชส้ิทธิ ราคา
การใชส้ิทธิ พรอ้มทัง้สถานที่ใชส้ิทธิผ่านระบบเผยแพรข่อ้มลูผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสข์องตลาด
หลกัทรพัยฯ์ โดยบริษัทฯ จะแจง้รายละเอียดดงักล่าวอย่างนอ้ย 5 วนัท าการก่อนระยะการ
แจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิในแต่ละครัง้ ส  าหรบัการใชส้ิทธิครัง้สุดทา้ย บริษัทฯ จะส่ง
จดหมายลงทะเบียนถึงผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ตามรายช่ือที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยบริษัทฯ จะปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ 21 วนั
ก่อนวนัก าหนดการใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ย และตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะท าการขึน้เครื่องหมาย SP  
(หา้มการซือ้ขาย) ล่วงหนา้ 2 วนัท าการก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดง
สิทธิ ในกรณีที่วนัปิดสมดุทะเบียนดงักล่าว ตรงกบัวนัหยดุท าการของบรษิัทฯ ใหเ้ลื่อนเป็นวนั
ท าการก่อนหน้าวันปิดสมุดทะเบียน ทั้งนี  ้ใบส าคัญแสดงสิทธิจะพักการซือ้ขายจนถึงวัน
ก าหนดการใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ย 

  1.4.4 นายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิ  

บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  
เลขที่ 93 ชัน้ 14 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดงเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท:์ 0-2009-9999 
โทรสาร: 0-2009-9991 
Website: http://www.set.or.th/tsd 

 

http://www.set.or.th/tsd
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นายทะเบียนของใบส าคัญแสดงสิทธิ จะรับผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบียน  ซึ่งในสมุด
ทะเบียนจะตอ้งประกอบดว้ยช่ือและนามสกลุ สญัชาติ และที่อยู่ของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 
และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งตามที่ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะก าหนด ในกรณีขอ้มูลไม่
ตรงกนั บรษิัทฯ จะถือวา่สมดุทะเบียนเป็นขอ้มลูที่ถกูตอ้ง 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ มีหนา้ที่ในการแจง้การเปลี่ยนแปลงหรือขอ้ผิดพลาดในรายละเอียด
ในการลงบนัทึกในสมุดทะเบียน และนายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิจะเปลี่ยนแปลง
หรอืแกไ้ขขอ้ผิดพลาดดงักล่าว 

บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยจะแจง้การ
เปลี่ยนแปลงดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ และจะแจง้ต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ และส านกังาน ก.ล.ต. 
ภายใน 15 วนันบัแตว่นัที่มีการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว  

1.4.5 สถานที่ติดต่อในการใชส้ิทธิ  

 บริษัท อนันดำ ดเีวลลอปเม้นท ์จ ำกัด (มหำชน) 
 ฝ่ายเลขานกุารบรษิัท 
 เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร ์ชัน้ที่ 11 ถนนพระราม 4 
 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
 โทรศพัท:์ (662) 056-2222 โทรสาร: (662) 056-2332  

Website: www.ananda.co.th  

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ และ/หรือ สถานที่ที่
ติดต่อในการใชส้ิทธิ บริษัทฯ จะแจง้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวใหผู้ถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ  
ทราบผ่านระบบเผยแพรข่อ้มลูผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

1.4.6 ขัน้ตอนการใชส้ิทธิ 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถขอรบัใบแจง้ความจ านงการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัไดท้ี่บรษิัทฯ 
หรือตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซด์ของบริษัท ฯ 
(www.ananda.co.th) โดยสามารถแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนไดท้ี่
บริษัทฯ หรือตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิตามระยะเวลาการแจง้ความจ านงใน
การใชส้ิทธิตามที่ระบใุนขอ้ 1.4.3 ขา้งตน้ 

ในกรณีที่ใบส าคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไรใ้บหลักทรพัย์ (Scripless) ผูถื้อใบส าคัญแสดง
สิทธิที่ตอ้งการใชส้ิทธิ ตอ้งแจง้ความจ านงและกรอกแบบค าขอเพื่อขอถอนใบส าคญัแสดง
สิทธิตามที่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนด  

http://www.ananda.co.th/
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(ก) ในกรณีที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์ของตนอยู่ในบัญชี 
“บริษัท ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผูฝ้าก” ผูถื้อใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่ตอ้งการใชส้ิทธิตอ้งแจง้ความจ านงและกรอกแบบค าขอเพื่อขอถอน
ใบส าคญัแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนด โดยย่ืนต่อบริษัทหลกัทรพัยท์ี่
เป็นนายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัย ์(Broker) ของตน และบริษัทหลกัทรพัยด์งักล่าวจะ
ด าเนินการแจง้กบัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยเ์พื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิจากบญัชี 
“บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผูฝ้าก” โดยศูนยร์บัฝาก
หลักทรัพย์จะด าเนินการออกใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้เป็นหลักฐาน
ประกอบการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ 

(ข) ในกรณีที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย ์โดยใบส าคญัแสดง
สิทธิ อยู่กบัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์น “บญัชีบรษิัทผูอ้อกหลกัทรพัย”์ ผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิ ที่ตอ้งการใชส้ิทธิตอ้งแจง้ความจ านงและกรอกแบบค าขอเพื่อขอถอน
ใบส าคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก าหนด โดยย่ืนต่อศูนย์รับฝาก
หลกัทรพัยเ์พื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิ จาก “บญัชีบรษิัทผูอ้อกหลกัทรพัย”์ โดย
ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะด าเนินการออกใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ  เพื่อใชเ้ป็น
หลกัฐานประกอบการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ 

ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ(ทั้งที่ ถือเป็นใบส าคัญแสดงสิทธิและในระบบไรใ้บหลักทรัพย์ 
(Scripless)) ที่ประสงคจ์ะใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญั จะตอ้งปฏิบตัิตามเง่ือนไขการแจง้ความจ านง
ในการใช้สิทธิ โดยต้องด าเนินการและส่งเอกสารแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิภายใน
ระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ ดงันี ้ 

(ก) แบบแสดงความจ านงการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามัญที่ไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งชัดเจน  
และครบถว้นทุกรายการ พรอ้มลงนามโดยผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิและส่งใหแ้ก่
บรษิัทฯหรอืตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ ในช่วงระยะเวลาการแจง้ความ
จ านงในการใชส้ิทธิ 

(ข) ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
ก าหนด ซึ่งผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิลงลายมือช่ือผูโ้อนดา้นหลงั ตามจ านวนที่ระบุ
ในแบบแสดงความจ านงการใชส้ิทธิ และหนงัสือมอบอ านาจใหผู้อ้ื่นมารบัใบส าคญั
แสดงสิทธิฉบบัใหม่ส  าหรบัใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่ไดใ้ชส้ิทธิ (ถา้มี) และสง่ใหแ้ก่
บรษิัทฯ หรือตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ 

(ค) ช าระเงินตามจ านวนที่ระบุในใบแจง้ความจ านงการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุน 
และส่งหลกัฐานการช าระเงินใหแ้ก่บรษิัทฯ หรือตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใช้
สิทธิ โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ประสงคจ์ะใชส้ิทธิซือ้หุน้ จะตอ้ง (1) โอนเงินเขา้
บัญชีธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ประเภทบัญชี: สะสมทรพัย  ์ ช่ือบัญชี : 
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“บมจ. อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท”์ เลขที่บญัชี 340-2-67143-3 โดยใหแ้นบหลกัฐาน
การโอนเงินที่ธนาคารออกให ้พรอ้มระบุช่ือ-นามสกุล และเบอรโ์ทรศพัทท์ี่สามารถ
ติดต่อไวด้ว้ย หรือ (2) ช าระเป็นเช็คบุคคล แคชเชียรเ์ช็ค ดร๊าฟท ์ที่สามารถเรียก
เก็บไดใ้นเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วนัท าการนบัจากวนัที่แจง้ความจ านงการ
ใชส้ิทธิ โดยเช็คบคุคล แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟ ตอ้งลงวนัที่ก่อนก าหนดการใชส้ิทธิ 
3 วนัท าการ และขีดครอ่มเฉพาะสั่งจ่าย  พรอ้มระบช่ืุอ-นามสกลุ และเบอรโ์ทรศพัท์
ที่สามารถติดต่อไวด้ว้ย หรือ (3) ช าระโดยวิธีการอื่นตามแต่ที่บริษัทฯ และ/หรือ 
ตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ จะเป็นผูก้  าหนดและแจง้ใหท้ราบตอ่ไป 

ทัง้นี ้การใชส้ิทธิจองซือ้หุน้สามญัดงักล่าวจะสมบูรณก็์ต่อเม่ือบริษัทฯ หรือตวัแทน
รบัแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ เรียกเก็บเงินดงักล่าวไดแ้ลว้เท่านัน้ หากบริษัทฯ 
หรือตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิเรียกเก็บเงินไม่ไดด้ว้ยเหตุผลใด ๆ ที่
มิไดเ้กิดจากความผิดของบริษัทฯ หรือตัวแทนรบัแจง้ความจ านงในการใช้สิทธิ 
บริษัทฯ จะถือว่าผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ แสดงเจตนายกเลิกการใชส้ิทธิซือ้หุน้
สามญัเพิ่มทุนในครัง้นัน้ โดยบริษัทฯ หรือตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ 
จะจดัส่งใบส าคญัแสดงสิทธิพรอ้มกบัเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟทท์ี่เรียกเก็บเงิน
ไม่ไดค้ืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิภายใน 14 วนั นบัจากวนัก าหนดการใชส้ิทธิ 
ทัง้นี ้บริษัทฯ จะถือว่าใบส าคญัแสดงสิทธินัน้ ๆ สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใชส้ิทธิซึ่ง
บริษัทฯ หรือตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ จะไม่รบัผิดชอบต่อดอกเบีย้ 
และ/หรอืคา่เสียหายอื่นใด ไม่วา่กรณีใด ๆ 

(ง) ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบคา่อากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด (ถา้
มี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรษัฎากรหรือขอ้บังคับหรือกฎหมายต่าง ๆ  ที่ใช้
บงัคบัในการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 

(จ) หลกัฐานประกอบการใชส้ิทธิ 

1) บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย  :  ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ 
หรือส าเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่
หมดอาย ุ(ในกรณีมีการเปลี่ยนช่ือ/ชื่อสกุล ซึ่งท า
ใหช่ื้อ/ช่ือสกุล ไม่ตรงกับใบส าคญัแสดงสิทธิ ให้
แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบ
แจง้เปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกุล เป็นตน้) พรอ้มลงลายมือ
ช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

2) บคุคลธรรมดาตา่งดา้ว  : ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง 
พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
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3) นิติบคุคลสญัชาติไทย :  (ก)  ส าเนาหนังสือรับรองบริษัท ที่ กระทรวง
พาณิชย์ออกให้ไม่ เ กิน 6 เดือนก่อนวัน
ก าหนดการใชส้ิทธิ พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง
โดยกรรมการผูมี้อ  านาจที่มีช่ือปรากฏอยู่ใน
หนังสือรับรองบริษัทนั้น และประทับตรา
ส าคญัของนิติบคุคลนัน้ (ถา้มี) และ 

(ข)  ส าเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แลว้แต่
กรณี) ของผูมี้อ  านาจลงนามที่ไดล้งลายมือ
ช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้งในเอกสารตามขอ้ 3) 
(ก) พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

4) นิติบคุคลตา่งดา้ว :  (ก) ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งนิติ
บุคคล และ/หรือ หนังสือรับรองนิติบุคคล 
พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดย
กรรมการผูมี้อ  านาจและประทับตราส าคัญ
ของนิติบคุคลนัน้ (ถา้มี) และ 

 (ข) ส าเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แลว้แต่
กรณี) ของผูมี้อ  านาจลงนามที่ไดล้งลายมือ
ช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้งในเอกสารตามขอ้ 4) 
(ก) พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

เอกสารตามข้อ 4) (ก) และ 4) (ข) ซึ่งผู้มี
อ  านาจลงนามลงลายมือช่ือรับรองส าเนา
ถกูตอ้งแลว้ จะตอ้งไดร้บัรองลายมือช่ือโดย 
Notary Public และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 
ก่อนวนัก าหนดการใชส้ิทธิ 

 5) กรณีคสัโตเดียน :   ส าเนาเอกสารการจดทะเบียน พรอ้มหนังสือ
แต่งตัง้คสัโตเดียน และเอกสารหลกัฐานของผูมี้
อ  านาจลงลายมือช่ือ ตามขอ้ 1) หรือ 2) (แลว้แต่
กรณี) พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

   เอกสารตามข้อ 5) ซึ่ งผู้มีอ  านาจลงนามลง
ลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งแลว้ จะตอ้งได้
รบัรองลายมือช่ือโดย Notary Public และมีอายุ
ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัก าหนดการใชส้ิทธิ 
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1.4.7 จ านวนหน่วยของใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิที่ขอใชส้ิทธิซือ้หุ้น
สามญั จะตอ้งเป็นจ านวนเต็มเท่านัน้ โดยอตัราการใชส้ิทธิเท่ากบัใบส าคญัแสดงสิทธิ หรอืใบ
แทนใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุน้สามญั 1 หุน้ เวน้แต่กรณีมีการปรบัอตัราการใชส้ิทธิ
ตามเง่ือนไขการปรบัสิทธิตามขอ้ 1.5 

1.4.8 จ านวนหุน้สามญัที่ออกใหเ้ม่ือมีการใชส้ิทธิจะค านวณโดยการน าจ านวนเงินในการใชส้ิทธิ ซึง่ผู้
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิไดช้ าระตามที่กล่าวขา้งตน้ หารดว้ย
ราคาการใชส้ิทธิในขณะที่มีการใชส้ิทธินัน้ โดยบริษัทฯ จะออกหุน้สามัญเป็นจ านวนเต็ม ไม่
เกินจ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ คณูดว้ยอตัราการ
ใชส้ิทธิ หากมีการปรบัราคาการใชส้ิทธิ และ/หรืออตัราการใชส้ิทธิแลว้ท าใหมี้เศษเหลืออยู่จาก
การค านวณดังกล่าว บริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ จะไม่น าเศษ
ดงักล่าวมาคิดค านวณและจะช าระเงินที่เหลือจากการใชส้ิทธิดงักล่าวโดยไม่มีดอกเบีย้และ
คา่เสียหายใด ๆ ใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ หรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ภายใน 14 วนั
นับจากวันก าหนดการใชส้ิทธิ ทั้งนี ้ตามวิธีการและเง่ือนไขที่ก าหนดโดยบริษัทฯ และ /หรือ 
ตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ 

อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากไดมี้การส่งมอบเช็คคืนเงินที่เหลือจากการใชส้ิทธิหรือเงินที่
ไดร้บัไวโ้ดยไม่มีการใชส้ิทธิหรอืไม่สามารถใชส้ิทธิได ้โดยไดส้่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที่
อยู่ที่ระบุไวใ้นใบแจง้ความจ านงการใชส้ิทธิโดยถกูตอ้งแลว้และใหถื้อว่าผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิไดร้บัเงินคืนแลว้โดยชอบและผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ไม่มีสิทธิเรียกรอ้งดอกเบีย้ และ/
หรอื คา่เสียหายใด ๆ อีกตอ่ไป 

1.4.9 ในการใชส้ิทธิแต่ละครัง้ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ จะสามารถใชส้ิทธิในการซือ้หุน้สามญั โดย
ไม่มีการก าหนดจ านวนหุน้สามญัขัน้ต ่า  

1.4.10 หากบริษัทฯ และ/หรือตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ ไดร้บัเอกสารแจง้ความจ านง
ในการใชส้ิทธิตามขอ้ 1.4.6 (จ) ไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง หรือจ านวนเงินที่บริษัทฯ ไดร้บั
ช าระไม่ครบตามจ านวนที่ระบไุวใ้นแบบแสดงความจ านงการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญั หรือบรษิัท
ฯ ตรวจสอบไดว้่าขอ้ความที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิกรอกลงในแบบแสดงความจ านงการใช้
สิทธิซือ้หุน้สามัญนั้นไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกตอ้ง  หรือติดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) ไม่ครบถ้วน
ถูกตอ้งตามบทบญัญัติแห่งประมวลรษัฎากร ขอ้บงัคบั หรือกฎหมายต่าง ๆ ผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิ จะตอ้งท าการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภายในระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ 
หากผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ท าการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภายในระยะเวลาดงักล่าว บริษัทฯ จะ
ถือว่าผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญั และบรษิัทฯ และ/
หรือตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิจะจดัส่งเงินที่ไดร้บั และใบส าคญัแสดงสิทธิคืน
ใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิภายใน 14 วนันับจากวนัก าหนดการใชส้ิทธิ ตามวิธีการและ
เง่ือนไขที่ก าหนดโดยบริษัทฯ และ/หรือตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ โดยใหถื้อว่า
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ใบส าคญัแสดงสิทธินัน้ สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใชส้ิทธิ บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อดอกเบีย้
และ/หรอืคา่เสียหายอื่นใด ไม่วา่กรณีใด ๆ  

ในกรณีที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิช าระเงินในการใชส้ิทธิไม่ครบถว้น บริษัทฯ และ/หรือตวัแทน
รบัแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ มีสิทธิที่จะด าเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไปนี้ ตามที่
บรษิัทฯ และ/หรอื ตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิจะเห็นสมควร โดย 

ก) ถือวา่การแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิสิน้สภาพลงโดยไม่มีการใชส้ิทธิ หรอื 

ข) ถือว่าจ านวนหุน้สามญัที่จองซือ้มีจ านวนเท่ากับจ านวนเงินที่ไดร้บัจากการใชส้ิทธิ
ตามราคาการใชส้ิทธิ หรอื 

ค) ใหผู้ถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิช าระเงินเพิ่มเติมตามจ านวนที่ประสงคจ์ะใชส้ิทธิให้
ครบถว้นภายในระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ หากบรษิัทฯ และ/หรือ
ตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ ไม่ไดร้บัเงินครบตามจ านวนในการใชส้ิทธิ
ภายในระยะเวลาดงักล่าว บรษิัทฯ หรือตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ จะ
ถือว่าการแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิสิน้สภาพลงโดยไม่มีการใชส้ิทธิ และใหถื้อ
ว่าใบส าคัญแสดงสิทธินั้น สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ  บริษัทฯ และ/หรือ
ตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิจะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบีย้และ/หรือ
คา่เสียหายอื่นใด ไม่วา่กรณีใด ๆ  

ในกรณีตามขอ้ ก) และ ค) บรษิัทฯ และ/หรอื ตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ จะส่งเงิน
ที่ไดร้บัไวโ้ดยไม่มีดอกเบีย้ คืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยจะถือว่าไม่มีการใชส้ิทธิ
ดงักล่าวหรือไม่สามารถใชส้ิทธิได ้ภายใน 14 วนันบัจากวนัก าหนดการใชส้ิทธิ ตามวิธีการและ
เง่ือนไขที่ก าหนดโดยบริษัทฯ และ/หรือตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ อย่างไรก็ดี ไม่
ว่ากรณีใด ๆ หากไดมี้การส่งมอบเช็คคืนเงินที่เหลือจากการใชส้ิทธิหรือเงินที่ไดร้บัไวโ้ดยไม่มี
การใชส้ิทธิหรือไม่สามารถใชส้ิทธิได ้โดยไดส้่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไวใ้น
ใบแจง้ความจ านงการใชส้ิทธิโดยถูกตอ้งแลว้และใหถื้อว่าผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดร้บัเงิน
คืนแลว้โดยชอบและผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกรอ้งดอกเบีย้ และ/หรอื คา่เสียหาย
ใด ๆ อีกต่อไป 

ในกรณีตามขอ้ ข) บรษิัท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ จะถือว่ามีการใช้
สิทธิเพียงบางส่วน และใหถื้อว่าผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสละสิทธิในการซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ
ในส่วนที่เหลือ โดยบรษิัทฯ และ/หรือตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิจะไม่รบัผิดชอบ
ตอ่ดอกเบีย้และ/หรือคา่เสียหายอื่นใด ไม่วา่กรณีใด ๆ 

1.4.11 เม่ือผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ประสงคจ์ะใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญั ไดป้ฏิบตัิตามเง่ือนไขการแจง้
ความจ านงการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามัญ กล่าวคือ ไดส้่งมอบทัง้ใบส าคญัแสดงสิทธิ แบบแสดง
ความจ านงการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญั พรอ้มทัง้หลกัฐานประกอบการใชส้ิทธิตามขอ้ 1.4.6 จ) 
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และช าระเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัถกูตอ้งและครบถว้นสมบรูณ ์ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะไม่
สามารถเพิกถอนการใชส้ิทธิได ้เวน้แตจ่ะไดร้บัความยินยอมเป็นหนงัสือจากบรษิัทฯ  

1.4.12 เม่ือพน้ก าหนดวนัก าหนดใชส้ิทธิแลว้ แต่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิยงัมิไดป้ฏิบตัิตามเง่ือนไข
ของการใชส้ิทธิที่ก  าหนดไวอ้ย่างครบถว้น ใหถื้อว่าใบส าคญัแสดงสิทธินัน้ ๆ สิน้สภาพลงโดย
ไม่มีการใชส้ิทธิ และผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะใชส้ิทธิใด ๆ ไม่ไดอ้ีก 

1.4.13 บรษิัทฯ จะย่ืนขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุช าระแลว้ของบรษิัทฯ ต่อกระทรวงพาณิชยต์าม
จ านวนหุน้สามัญที่ออกใหม่ส าหรบัการใชส้ิทธิภายใน  14 วัน นับตัง้แต่วันที่บริษัทฯ ไดร้บั
ช าระคา่หุน้ตามจ านวนที่มีการใชส้ิทธิในแต่ละครัง้ และบรษิัทฯ จะด าเนินการใหน้ายทะเบียน
ผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ จดทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไดใ้ชส้ิทธินัน้เขา้เป็นผูถื้อหุน้สามญั
ของบรษิัทฯ ในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ตามจ านวนหุน้สามญัที่ค  านวณไดจ้ากการใชส้ิทธินัน้ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะด าเนินการย่ืนค าขอใหร้บัหุน้สามญัเพิ่มทุนที่ออกเน่ืองจากการใชส้ิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนเขา้ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ภายใน 30 วนั
นบัแตว่นัก าหนดการใชส้ิทธิ 

หุน้สามญัใหม่ที่ออกเน่ืองจากการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและสถานะเท่า
เทียมกับหุน้สามญัของบริษัทฯ ที่ไดอ้อกไปก่อนหนา้แลว้ทกุประการ  นบัตัง้แต่วนัที่มีการจด
แจ้งช่ือของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือผู้รับสิทธิแทนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และจด
ทะเบียนเพิ่มทุนช าระแลว้เน่ืองจากการออกหุน้สามัญใหม่  จากการใชส้ิทธิตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ 

1.4.14 ในกรณีที่หุน้สามัญที่ส  ารองไวเ้พื่อรองรบัการใชส้ิทธิไม่เพียงพอ บริษัทฯ จะด าเนินการชดใช้
คา่เสียหายที่เกิดขึน้ใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใชส้ิทธิไดต้ามขอ้ 1.8 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะไม่ชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้
สิทธิได ้ถึงแมว้่าจะมีหุน้สามญัเพียงพอ ในกรณีที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นบคุคลต่างดา้ว
หรือนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่สามารถใชส้ิทธิได้ เพราะมีลกัษณะที่เป็นการฝ่าฝืนขอ้จ ากัด
การถือหุน้ของคนตา่งดา้วตามที่ระบใุนขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ 

1.5 เงือ่นไขกำรปรับสิทธิใบส ำคัญแสดงสิทธิ  

 เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม บริษัทฯ จะ
ด าเนินการปรบัราคาการใชส้ิทธิและอตัราการใชส้ิทธิในการซือ้หุน้สามญัตลอดอายขุองใบส าคญัแสดง
สิทธิ เมื่อเกิดเหตกุารณใ์ดเหตกุารณห์นึ่งดงัตอ่ไปนี ้

 1.5.1 เม่ือบรษิัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงมลูค่าที่ตราไวข้องหุน้สามญัของบรษิัทฯ อนัเป็นผลมาจากการ
รวมหุน้หรือแบ่งแยกหุน้ของบริษัทฯ โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการใชส้ิทธิและอตัราการใช้
สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีนบัตัง้แต่วนัที่มลูค่าที่ตราไวข้องหุน้สามญัของบริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ 
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ไดเ้ผยแพรผ่่านระบบเผยแพรข่อ้มลูสื่ออิเล็กทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ ซึง่การปรบัสิทธินี ้
ท  าเพื่อใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดร้บัหุน้จ านวนเท่าเดิม เสมือนว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง
มลูค่าที่ตราไวข้องหุน้สามญัของบรษิัทฯ 

(1)  ราคาการใชส้ิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

Price 1  =  Price 0 x Par 1 
                              Par 0 

(2)  อตัราการใชส้ิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

Ratio 1  =  Ratio 0 x Par 0 
                              Par 1 

โดยที่  Price 1  คือ ราคาการใชส้ิทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง 

 Price 0  คือ ราคาการใชส้ิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 

 Ratio 1  คือ  อตัราการใชส้ิทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง 

 Ratio 0  คือ  อตัราการใชส้ิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 

 Par 1  คือ  มลูค่าที่ตราไวข้องหุน้สามญัหลงัการเปลี่ยนแปลง 

 Par 0  คือ  มลูค่าที่ตราไวข้องหุน้สามญัก่อนการเปลี่ยนแปลง 

1.5.2 เม่ือบริษัทฯ เสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ใหก้ับผูถื้อหุน้เดิม  และ/หรือประชาชน
ทั่วไป และ/หรือ ต่อบุคคลในวงจ ากัด โดย “รำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่” 
ค านวณได้ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของ “รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ ” ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงราคาการใชส้ิทธิและอตัราการใชส้ิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้
สามญัของบรษิัทฯ ไม่ไดร้บัสิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัที่ออกใหม่ (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรพัย์
ฯ ขึน้เครื่องหมาย XR) ส าหรบักรณีที่เป็นการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Issue) และ/
หรือวนัแรกของการเสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหม่ใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลใน
วงจ ากดั แลว้แตก่รณี 

“รำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่” ค านวณไดจ้ากจ านวนเงินทัง้หมดที่บริษัทฯ 
จะไดร้บัจากการเสนอขายหุน้สามญั หกัดว้ยคา่ใชจ้่ายที่เกิดขึน้จากการเสนอขายหลกัทรพัยท์ี่
ออกนัน้ (ถา้มี) หารดว้ยจ านวนหุน้สามญัที่ออกใหม่ทัง้หมด 

อนึ่ง ในกรณีที่เม่ือมีการเสนอขายหุน้สามัญที่ออกใหม่พรอ้มกันมากกว่า 1 ราคาการเสนอ
ขาย ในเง่ือนไขที่จะตอ้งจองซือ้หุน้ดงักล่าวดว้ยกัน ใหน้ าราคาเฉลี่ยทัง้ 2 ราคา และจ านวน
หุน้ที่ออกใหม่ทัง้หมดมาค านวณราคาสทุธิต่อหุน้ของหุน้สามญัที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การ
เสนอขายพรอ้มกันดงักล่าวไม่อยู่ภายในเง่ือนไขที่ตอ้งจองซือ้ดว้ยกัน ใหน้ าจ านวนหุน้และ
ราคาเสนอขายเฉพาะของหุน้สามญัที่ออกใหม่ซึ่ง “ราคาสทุธิต่อหุน้ของหุน้สามญัที่ออกใหม่” 
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ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของ "ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษัทฯ" มาค านวณการเปลี่ยนแปลง
เท่านัน้ 

"รำคำตลำดของหุน้สำมัญของบริษัทฯ" ไดก้ าหนดไวเ้ท่ากบั ราคาเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุน้
สามญัของบรษิัทฯ ที่มีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรพัย ์7 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัที่
ใชใ้นการค านวณ ซึ่งราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั เท่ากบั มลูค่าการซือ้ขายหุน้สามญัทัง้หมด
ของบรษิัทฯ หารดว้ยจ านวนหุน้สามญัของบรษิัทฯ ที่มีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรพัย ์

“วันที่ใช้ในกำรค ำนวณ” หมายถึงวนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สามญัจะไม่ไดร้บัสิทธิในการจองซือ้หุน้
สามัญที่ออกใหม่ (วนัแรกที่ตลาดหลักทรพัย์ฯ ขึน้เครื่องหมาย XR) ส าหรบักรณีที่เป็นการ
เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Issue) และ/หรอืวนัแรกของการเสนอขายหุน้สามญัที่ออก
ใหม่ส าหรบักรณีที่เป็นการเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีที่เป็นการเสนอขาย
ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั แลว้แตก่รณี 

ในกรณีที่ไม่สามารถหา “รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ” เน่ืองจากหุน้สามญัไม่มี
การซือ้ขายในช่วงเวลาดงักล่าว บริษัทฯ จะด าเนินการก าหนดราคายุติธรรมของหุน้สามัญ
ของบรษิัทฯ เพื่อใชใ้นการค านวณแทน 

“รำคำยุติธรรม” หมายถึง ราคาที่ประเมินโดยที่ปรกึษาทางการเงินที่ส  านกังาน ก.ล.ต. ให้
ความเห็นชอบ 

(1)  ราคาการใชส้ิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

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

(2)  อตัราการใชส้ิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

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

โดยที่่  

Price 1 คือ   ราคาการใชส้ิทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง  

Price 0 คือ   ราคาการใชส้ิทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

Ratio 1 คือ อตัราการใชส้ิทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง 

Ratio 0 คือ   อตัราการใชส้ิทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

MP คือ   ราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิัทฯ 

A คือ   จ านวนหุน้สามญัที่ไดเ้รียกช าระเต็มมลูค่าแลว้ ณ วนัก่อนปิด
สมดุทะเบียนหรือวนัก่อนวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้เพื่อสิทธิใน
การจองซือ้หุน้สามญัที่ออกใหม่กรณีเสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่
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ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือวันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้น
สามัญที่ออกใหม่กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชน
ทั่ วไป และ /หรือกรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใน
วงจ ากดั แลว้แตก่รณี 

B คือ   จ านวนหุน้สามญัที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายแก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/
หรือเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป  และ/หรือเสนอขายให้แก่
บคุคลในวงจ ากดั 

BX คือ   จ านวนเงินที่จะไดร้บัทัง้สิน้ หลงัหักค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จากการ
ออกหลกัทรพัยน์ัน้ (ถา้มี) ทัง้จากการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เดิม และ/หรือเสนอขายประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขาย
ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั 

1.5.3 เม่ือบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขาย
ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจ ากัดโดยที่หลักทรพัยน์ั้นมีสิทธิที่จะแปลงสภาพ   / 
เปลี่ยนเป็นหุน้สามญัได ้หรือใหส้ิทธิในการซือ้หุน้สามญั เช่น หุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือใบส าคญั
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญั (“หลักทรัพยท์ี่ออกใหม่ทีม่ีสิทธิแปลงสภำพ”) โดยที่ “รำคำ
สุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมัญทีจ่ะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” ดงักล่าวต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของ 
“รำคำตลำดของหุน้สำมัญของบริษัทฯ” 

การเปลี่ยนแปลงราคาการใชส้ิทธิ และอตัราการใชส้ิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผูซ้ื ้อ
หุน้สามญัจะไม่ไดร้บัสิทธิในการซือ้หลกัทรพัยอ์อกใหม่ใด ๆ ที่มีสิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็น
หุน้สามญั หรือใหส้ิทธิในการจองซือ้หุน้สามญั ส าหรบักรณีที่เป็นการเสนอขายใหก้บัผูถื้อหุน้
เดิม (Right Issue) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหลกัทรพัยอ์อกใหม่ใด ๆ ที่มีสิทธิที่จะ
แปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุน้สามัญไดห้รือใหส้ิทธิในการจองซือ้หุน้สามัญ กรณีเสนอขาย
ใหก้บัประชาชนทั่วไป และ/หรอื กรณีที่เป็นการเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั แลว้แตก่รณี 

“รำคำสุทธิต่อหุน้ของหุน้สำมัญทีอ่อกใหม่เพือ่รองรับสิทธิ” ค านวณไดจ้ากจ านวนเงินที่
บริษัทฯ จะไดร้บัจากการขายหลักทรพัยท์ี่ใหส้ิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุน้สามัญ 
หรอืใหส้ิทธิในการจองซือ้หุน้สามญั หกัดว้ยคา่ใชจ้่ายที่เกิดขึน้จากการออกหลกัทรพัยน์ัน้ (ถา้
มี) รวมกบัเงินที่จะไดร้บัจากการแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุน้สามญั หรอืใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญั
นัน้ หารดว้ยจ านวนหุน้ทัง้สิน้ที่ตอ้งออกใหม่เพื่อรองรบัการใชส้ิทธินัน้ 

อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพพรอ้มกันมากกว่า 1 
ราคาการเสนอขาย ในเง่ือนไขที่จะตอ้งจองซือ้หลักทรพัยด์ังกล่าวดว้ยกัน ใหค้ านวณการ
เปลี่ยนแปลงจาก หลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพทัง้หมด แต่ในกรณีที่การเสนอ
ขายพรอ้มกนัดงักล่าวไม่อยู่ภายในเง่ือนไขที่ตอ้งจองซือ้ดว้ยกนั ใหค้ านวณการเปลี่ยนแปลง
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จาก หลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ ซึ่ง "ราคาสุทธิต่อหุน้ของหุน้สามัญที่จะออก
ใหม่เพื่อรองรบัสิทธิ" ต ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของ "ราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิัทฯ" เท่านัน้  

"รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ" มีความหมายเช่นเดียวกบัรายละเอียดในขอ้ 1.5.2 
ขา้งตน้ 

“วันที่ใช้ในกำรค ำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สามัญจะไม่ไดร้บัสิทธิในการจองซือ้
หลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ใด ๆ ที่ใหส้ิทธิแปลงสภาพเปลี่ยนเป็นหุน้สามญั หรือใหส้ิทธิในการซือ้
หุ้นสามัญ ส าหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right 
Issue) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ใด ๆ ที่ใหส้ิทธิแปลงสภาพ
เป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญส าหรับกรณีที่ เป็นการเสนอขายให้แก่
ประชาชนทั่วไป และ/หรอืกรณีที่เป็นการเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั แลว้แตก่รณี 

(1)  ราคาการใชส้ิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

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

(2)  อตัราการใชส้ิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

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

                                   [(A x MP) + BX] 

โดยที่  

Price 1 คือ ราคาการใชส้ิทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง  

Price 0 คือ ราคาการใชส้ิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 

Ratio 1 คือ อตัราการใชส้ิทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง 

Ratio 0 คือ   อตัราการใชส้ิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 

MP คือ   ราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิัทฯ 

A คือ   จ านวนหุน้สามัญที่ไดเ้รียกช าระเต็มมูลค่าแลว้ ณ วันก่อนปิด
สมดุทะเบียนหรือวนัก่อนวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้เพื่อสิทธิใน
การจองซือ้หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่ มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / 
เปลี่ยนเป็นหุน้สามัญได ้หรือใหส้ิทธิในการซือ้หุน้สามัญ กรณี
เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือวันก่อนวันแรกของการ
เสนอขายหลักทรพัยท์ี่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือ
เปลี่ยนเป็นหุน้สามัญได ้หรือใหส้ิทธิในการจองซือ้หุน้สามัญ 
กรณีเสนอขายตอ่ประชาชนทั่วไป และ/หรอืกรณีเสนอขายใหแ้ก่
บคุคลในวงจ ากดั แลว้แตก่รณี 
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B คือ   จ านวนหุ้นสามัญที่ ออกใหม่ เพื่ อรองรับการใช้สิท ธิของ
หลักทรัพยใ์ด ๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพหรือเปลี่ยนเป็นหุ้น
สามัญได ้หรือใหส้ิทธิในการจองซือ้หุน้สามัญตามที่เสนอขาย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/
หรอื เสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั 

BX คือ   จ านวนเงินที่จะไดร้บัทัง้สิน้ หลงัหกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จากการ
ออกหลกัทรพัยใ์ด ๆ ที่ใหส้ิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุน้
สามญัได ้หรือใหส้ิทธิในการจองซือ้หุน้สามญั ส าหรบัการเสนอ
ขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชนทั่วไป และ/
หรอื เสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั รวมกบัเงินที่จะไดร้บัจาก
การใชส้ิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุน้สามัญได ้หรือใหส้ิทธิ
ในการจองซือ้หุน้สามญั 

1.5.4 เม่ือบรษิัทฯ จ่ายปันผลทัง้หมดหรือบางส่วนเป็นหุน้สามญัที่ออกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ 
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใชส้ิทธิ และอตัราการใชส้ิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผู้
ซือ้หุน้สามญัจะไม่มีสิทธิรบัหุน้ปันผล (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขึน้เครื่องหมาย XD) 

(1)  ราคาการใชส้ิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

Price 1  = Price 0 x A 
                               (A + B) 

(2)  อตัราการใชส้ิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

Ratio 1  = Ratio 0 x (A + B) 
                                       A 

โดยที่  

Price 1 คือ ราคาการใชส้ิทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง  

Price 0 คือ ราคาการใชส้ิทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

Ratio 1 คือ   อตัราการใชส้ิทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง 

Ratio 0 คือ   อตัราการใชส้ิทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

A คือ   จ านวนหุน้สามัญที่ไดเ้รียกช าระเต็มมูลค่าแลว้ ณ วันก่อนปิด
สมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ หรือวนัก่อนวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้เพื่อ
สิทธิในการรบัหุน้ปันผล 

B คือ จ านวนหุน้สามญัที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุน้สามญัปันผล 
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1.5.5 เม่ือบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเกินกว่าอัตรารอ้ยละ 90 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมของ
บรษิัทฯ (งบการเงินตรวจสอบงวดปีบญัชีที่จ่ายเงินปันผล)) หลงัจากหกัขาดทนุสะสม เงินทนุ
ส ารองตามกฎหมาย ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยและภาษีเงินไดจ้ากผลการด าเนินงานในรอบ
ระยะเวลาบญัชีใด ๆ ในระหวา่งอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ  

การเปลี่ยนแปลงราคาการใชส้ิทธิและอตัราการใชส้ิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผูซ้ือ้
หุน้สามญัจะไม่มีสิทธิรบัเงินปันผล (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขึน้เครื่องหมาย XD) 

ทัง้นี ้อตัรารอ้ยละของเงินปันผลที่จ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้ ค านวณโดยน าเงินปันผลที่จ่ายออกจรงิ
จากผลการด าเนินงานในแต่ละรอบระยะปีบญัชี หารดว้ยก าไรสทุธิตามงบการเงินรวมของ
บริษัทฯ หลงัหักภาษีเงินไดแ้ละหลงัจากหักขาดทุนสะสมและส ารองตามกฎหมาย ของผล
การด าเนินงานของรอบระยะเวลาปีบญัชีเดียวกนั โดยที่เงินปันผลที่จ่ายออกจริงดงักล่าวให้
รวมถึงเงินปันผลที่จ่ายระหวา่งกาลในแตล่ะรอบบญัชีดงักล่าวดว้ย 

“วันทีใ่ช้ในกำรค ำนวณ” หมายถึง วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สามญัจะไม่ไดร้บัสิทธิในเงินปันผล (วนั
แรกที่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขึน้เครื่องหมาย XD)  

(1)  ราคาการใชส้ิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

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

(2)  อตัราการใชส้ิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

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

โดยที่  

Price 1 คือ ราคาการใชส้ิทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง  

Price 0 คือ   ราคาการใชส้ิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 

Ratio 1 คือ   อตัราการใชส้ิทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง 

Ratio 0 คือ   อตัราการใชส้ิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 

MP คือ   ราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิัทฯ 

D คือ   เงินปันผลตอ่หุน้ที่จ่ายจรงิแก่ผูถื้อหุน้ 

R คือ   เงินปันผลต่อหุน้ที่จ่ายในอตัรารอ้ยละ 90 ของก าไรสทุธิตามงบ
การเงินรวมของบริษัทฯ โดยค านวณจากก าไรสทุธิหลกัหกัภาษี
เงินไดแ้ละหลังจากหักขาดทุนสะสมและส ารองตามกฎหมาย 
จากผลการด าเนินงานในรอบปีบัญชี หารด้วยจ านวนหุ้น
ทัง้หมดที่มีสิทธิไดร้บัเงินปันผล 
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1.5.6 ในกรณีที่มีเหตกุารณใ์ด ๆ อนัท าใหผ้ลตอบแทนใด ๆ ที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเสียสิทธิหรือใบ
แทนใบส าคญัแสดงสิทธิจะไดร้บัเม่ือมีการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิดอ้ยไปกว่าเดิม โดย
ที่เหตุการณใ์ด ๆ นัน้ไม่ไดก้ าหนดอยู่ในขอ้ 1.5.1 ถึง ขอ้ 1.5.5 ดงักล่าวขา้งตน้ บริษัทฯ มีสิทธิ
พิจารณาเพื่อก าหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใชส้ิทธิ และ/หรือ อัตราการใชส้ิทธิใหม่ (หรือ
ปรบัจ านวนหน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิแทนอตัราการใชส้ิทธิ) อย่างเป็นธรรม โดยไม่ท าใหส้ิทธิ
ของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิดอ้ยไปกวา่เดิม โดยใหถื้อวา่ผลการพิจารณานัน้เป็นที่สดุ  

ทัง้นี ้ในกรณีการปรบัสิทธิขา้งตน้ ใหบ้รษิัทฯ แจง้การปรบัอตัราและราคาของใบส าคญัแสดง
สิทธิทนัที หรือก่อนวนัที่อตัราหรือราคาใชส้ิทธิมีผลบงัคบั และแจง้ใหส้  านกังาน ก.ล.ต. และ
นายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิทราบถึงรายละเอียดดงักล่าวดว้ยภายในระยะเวลา 15 
วนั นบัตัง้แตว่นัที่มีเหตใุหต้อ้งด าเนินการเปลี่ยนแปลงการใชส้ิทธิดงักล่าว 

1.5.7 การค านวณการเปลี่ยนราคาการใชส้ิทธิและ/หรือ อตัราการใชส้ิทธิตามขอ้ 1.5.1 ถึงขอ้ 1.5.6 
เป็นอิสระตอ่กนั โดยในกรณีที่มีเหตกุารณต์า่ง ๆ เกิดขึน้พรอ้มกนั ใหค้ านวณการเปลี่ยนแปลง
เรียงล าดบัดงันี ้คือ ขอ้ 1.5.1 ขอ้ 1.5.5 ขอ้ 1.5.4 ขอ้ 1.5.2 ขอ้ 1.5.3 และขอ้ 1.5.6 โดยในแต่
ละล าดบัครัง้ที่มีการค านวณการเปลี่ยนแปลงใหค้งสภาพของราคาการใชส้ิทธิและอตัราการ
ใชส้ิทธิเป็นทศนิยม 3 ต าแหน่ง 

1.5.8 การค านวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใชส้ิทธิ และอตัราการใชส้ิทธิตามขอ้ 1.5.1 ถึงขอ้ 1.5.6 
จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งท าใหร้าคาการใชส้ิทธิใหม่สูงขึน้ และ/หรือ อัตราการใชส้ิทธิลดลง 
เวน้แตก่รณีการรวมหุน้  

ส าหรบัการค านวณจ านวนเงินจากการใชส้ิทธิ จะค านวณจากราคาการใชส้ิทธิใหม่หลงัการ
เปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง) คณูกบัจ านวนหุน้สามญั โดยจ านวนหุน้สามญัค านวณได้
จาก อตัราการใชส้ิทธิใหม่ (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)  คณูกบัจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่แสดง
ความจ านงการใชส้ิทธิ เม่ือค านวณไดจ้ านวนหุน้ออกมาเป็นเศษหุน้ใหต้ดัเศษของหุน้นัน้ทิง้ 
ในกรณีจ านวนเงินที่ค  านวณไดจ้ากการใชส้ิทธิมีเศษของบาท ใหใ้ชท้ศนิยม 2 ต าแหน่ง 

ทั้งนี ้ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใชส้ิทธิจนเป็นผลท าใหร้าคาการใชส้ิทธิใหม่ที่
ค  านวณตามสตูรมีราคาต ่ากวา่มลูค่าที่ตราไวข้องหุน้สามญั (Par Value) ของบรษิัทฯ บรษิัทฯ 
ขอสงวนสิทธิที่จะปรบัราคาการใชส้ิทธิใหม่เพียงเท่ากับมลูค่าที่ตราไวข้องหุน้สามญัเท่านัน้  
เวน้แต่กฎหมายจะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น ส าหรบัอตัราการใชส้ิทธิใหม่ใหใ้ชอ้ตัราการใชส้ิทธิ
ที่ค  านวณไดต้ามขอ้ 1.5.1 ถึงขอ้ 1.5.6 เช่นเดิม  

1.5.9 บริษัทฯ อาจท าการปรบัราคาการใชส้ิทธิควบคู่กับการออกใบส าคญัแสดงสิทธิใหม่ทดแทน
การปรบัอตัราการใชส้ิทธิก็ได ้

1.5.10 การเปลี่ยนแปลงราคาการใชส้ิทธิ และ/หรือ อตัราการใชส้ิทธิตามขอ้ 1.5.1 ถึงขอ้ 1.5.6 และ/
หรือ การออกใบส าคญัแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรบัอตัราการใชส้ิทธิตามขอ้ 1.5.9 บรษิัทฯ 
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จะด าเนินการแจง้รายละเอียดเก่ียวกับการปรบัสิทธิโดยบอกถึงเหตุผลที่ตอ้งมีการปรบัสิทธิ 
รายละเอียดวิธีการค านวณ ราคาการใชส้ิทธิใหม่ อตัราการใชส้ิทธิใหม่ วนัที่การปรบัสิทธิมีผล
บังคับ และจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออกทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิต่อตลาด
หลกัทรพัยฯ์ โดยบรษิัทจะแจง้การปรบัอตัราและราคาของใบส าคญัแสดงสิทธิทนัที หรือก่อน
วันที่อัตราหรือราคาใชส้ิทธิมีผลบังคับผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกสข์อง
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และแจง้ต่อส านกังาน ก.ล.ต. และนายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิ  
ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่การปรบัสิทธิมีผลบงัคบัใช ้ และจดัส่งขอ้ก าหนดสิทธิที่แกไ้ข
เพิ่มเติมใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่ไดร้บัการรอ้งขอเป็นหนงัสือ
จากผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ และจะจัดให้มีการเก็บรักษาส าเนาข้อก าหนดสิทธิที่แก้ไข
เพิ่มเติม ณ ส านกังานใหญ่ของบรษิัทฯ และส านกังานใหญ่ของตวัแทนรบัแจง้ความจ านงใน
การใชส้ิทธิ (ถา้มี) เพื่อใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถขอตรวจสอบส าเนาขอ้ก าหนด
สิทธิที่แกไ้ขเพิ่มเติมไดใ้นวนัและเวลาท าการของสถานที่ดงักล่าว 

1.6 กำรแก้ไขเพิม่เตมิข้อก ำหนดสิทธิและเงือ่นไขของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

1.6.1 การปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.5 ข้างตน้ และการแก้ไขที่ท  าให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิโดยชดัแจง้หรือที่ตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและการแกไ้ขใน
ส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคญั เช่น แกไ้ขขัน้ตอนการใชส้ิทธิ ซึ่งการแกไ้ขเพิ่มเติมนีจ้ะตอ้งไม่ขดัต่อ
บทบญัญัติหรือหลกัเกณฑท์ี่ก  าหนดในกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือ 
กฎหมายอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ กฎ ระเบียบ หรือขอ้บงัคบั หรือค าสั่งที่มีผลบงัคบัทั่วไป  
หรือประกาศ หรือขอ้บงัคบัของส านกังาน ก.ล.ต. ที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้การแกไ้ขเพิ่มเติมดงักล่าว
ตอ้งไดร้บัการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งบริษัทฯ กระท าไดโ้ดยไม่ตอ้งไดร้บัความ
ยินยอมจากที่ประชุมผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ ภายหลังจากที่ไดแ้จง้ให้ส  านักงาน ก.ล.ต 
รบัทราบแลว้  

1.6.2 การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดสิทธินอกเหนือจากกรณีตามขอ้ 1.6.1 ตอ้งไดร้บัความยินยอม
จากบริษัทฯ และที่ประชมุผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ซึง่เขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ ในขอ้ 1.6.2 นี ้ยกเวน้การปรบัสิทธิ
ตามที่ระบุไวใ้นข้อ 1.5 จะตอ้งไดร้ับความยินยอมดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ซึง่เขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1.6.3 การแก้ไขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดสิทธิไม่ว่าในกรณีใดจะตอ้งไม่ขัดหรือแยง้กับขอ้ก าหนดตาม
ประกาศ ทจ. 34/2551 หรอืกฎเกณฑใ์ดของส านกังาน ก.ล.ต. รวมทัง้ที่จะมีการแกไ้ขเพิ่มเติม
ภายหลงั ที่บรษิัทฯ ไดร้บัอนญุาตจากส านกังาน ก.ล.ต. ใหอ้อกและเสนอขายใบส าคญัแสดง
สิทธิ 
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1.6.4 ผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ไม่มีสิทธิที่จะเสนอให้แก้ไข
ขอ้ก าหนดสิทธิในเรื่อง อัตราการใชส้ิทธิ ราคาการใชส้ิทธิ และอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ  
ยกเวน้เป็นการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงตามเง่ือนไขการปรบัสิทธิ และตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบักฎหมาย
และเป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

ทั้งนีบ้ริษัทฯ จะด าเนินการแจง้ไปยังผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลง
ข้อก าหนดสิทธิดังกล่าวในข้อ 1.6.1 และ 1.6.2 และจะจัดส่งข้อก าหนดสิทธิที่แก้ไข
เปลี่ยนแปลงใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ เม่ือไดร้บัการรอ้งขอภายใน 15 วนันับแต่วันที่
ไดร้บัการรอ้งขอเป็นหนังสือจากผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ และบริษัทฯ จะด าเนินการแจง้ให้
ส  านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และนายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิทราบถึงการแกไ้ข
เพิ่มเติมขอ้ก าหนดสิทธิ และจะจดัส่งขอ้ก าหนดสิทธิที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติมดงักล่าวภายใน 15 วนั 
นบัแตว่นัที่การปรบัสิทธิมีผลบงัคบัใช ้

1.7 กำรประชุมผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสิทธิ  

การเรียก และ/หรอื การประชมุผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ใหเ้ป็นไปตามวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

1.7.1 บรษิัทฯ มีสิทธิเรียกประชมุผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดไ้ม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่บรษิัทฯ ตอ้งเรียก
ประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อขอมติในการด าเนินการใดอย่างหนึ่งโดยเร็วภายใน 30 
วนันบัแตว่นัที่บรษิัทฯ ทราบวา่เกิดเหตกุารณอ์ย่างใดอย่างหนึ่ง ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) หากมีการเสนอขอแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิในสาระส าคญัไม่ว่าโดยบริษัทฯ 
หรอืผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 1.6.2 หรอื 

(ข) หากมีเหตุการณ์ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนไดเ้สียของผู้ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิอย่างเป็นนยัส าคญั หรือความสามารถของบริษัทฯ ในการปฏิบตัิหนา้ที่
ตามขอ้ก าหนดสิทธิ 

(ค) มีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิรายหนึ่งหรือหลายรายที่ถือใบส าคญัแสดงสิทธิรวมกนัไม่
นอ้ยกว่ารอ้ยละ 25 ของจ านวนหน่วยทัง้หมดของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิได้
ใชส้ิทธิ และ/หรือใชส้ิทธิไปแลว้บางส่วน รอ้งขอใหบ้ริษัทฯ ด าเนินการจัดประชุม  
ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยไดท้ าเป็นหนังสือที่ระบุเหตุผลอย่างชัดเจนในการ
ขอใหมี้การประชมุผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ในกรณีที่มีการจดัประชมุผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ บรษิัทฯ จะด าเนินการปิดสมดุทะเบียนเพื่อ
ก าหนดสิทธิของผูถื้อใบส าคัญแสดงในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการ
ประชมุดงักล่าวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 21 วนัก่อนวนัประชมุผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ  

1.7.2 ในการเรียกประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมเน่ืองจากผูถื้อใบส าคัญ
แสดงสิทธิ ที่ยงัมิไดใ้ชส้ิทธิหรือใชส้ิทธิไปแลว้บางส่วนรอ้งขอ หรือคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติ
ใหเ้รยีกประชมุ ใหบ้รษิัทฯ จดัท าหนงัสือนดัประชมุ ระบ ุสถานที่ วนั เวลา ผูท้ี่ขอใหเ้รยีกประชมุ 
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และเรื่องที่จะพิจารณาในที่ประชมุ และจดัส่งใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิไดใ้ชส้ิทธิหรือใช้
สิทธิไปแลว้บางส่วนแต่ละราย ตามรายช่ือ และที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิ และแจง้ผ่านทางสื่ออิเล็คทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัย ์เพื่อก าหนดสิทธิในการเขา้
รว่มประชมุไม่นอ้ยกวา่ 14 วนัก่อนการประชมุในแต่ละครัง้ 

1.7.3 ในการประชมุใบส าคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิไดใ้ชส้ิทธิหรือใชส้ิทธิไปแลว้
บางส่วนซึ่งมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วม
ประชมุและออกเสียงแทนตนก็ได ้โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวจะตอ้งจดัท าหนงัสือ
มอบฉนัทะตามแบบที่บรษิัทฯ ก าหนด และใหย่ื้นหนงัสือมอบฉนัทะต่อประธานที่ประชมุหรือ
ผูท้ี่ประธานที่ประชมุมอบหมายก่อนเริ่มการประชมุ 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชมุผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ หมายถึง ผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยังไม่ไดใ้ชส้ิทธิหรือใชส้ิทธิไปแลว้บางส่วนของบริษัทฯ ณ วนัปิดสมุด
ทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อก าหนดสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม โดยไม่รวมถึงผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่มีส่วนไดเ้สียซึง่จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในขอ้พิจารณาอนัใดซึ่งที่
ประชมุจะพิจารณาลงมต ิ

ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ ที่มีส่วนไดเ้สียตามขอ้นี ้หมายถึง ผูถื้อใบส าคัญแสดงที่มีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นเรื่องที่ที่ประชมุจะพิจารณาลงมติ 

1.7.4 ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่วยของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ถืออยู่โดยใบส าคญัแสดงสิทธิ หนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง  

1.7.5 ในการประชุมผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิจัดขึน้โดยบริษัทฯ ใหป้ระธานกรรมการบริษัทหรือ
บุคคลที่ไดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท ท าหนา้ที่เป็นประธานในที่ประชมุผูถื้อ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ไดร้ับมอบหมายจาก
ประธานกรรมการไม่เขา้ร่วม ใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่เขา้รว่มการประชุมเลือกบุคคลใด
บุคคลหนึ่งที่มาเขา้ร่วมประชุมท าหนา้ที่เป็นประธานที่ประชุม โดยที่ทัง้สองกรณี ประธานที่
ประชมุไม่มีสิทธิออกเสียงชีข้าด 

1.7.6 องคป์ระชมุในการประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ จะตอ้งประกอบดว้ยผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิที่ยงัมิไดใ้ชส้ิทธิหรือใชส้ิทธิไปแลว้บางส่วน และ/หรือ ผูร้บัมอบฉันทะมาประชุมรวมกัน
ไดไ้ม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 25 หรอืไม่ต ่ากวา่กึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมด ซึง่
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ รวมกนัไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยทัง้หมดของใบส าคญั
แสดงสิทธิ ที่ยงัไม่ไดใ้ชส้ิทธิ ณ ขณะนัน้ จงึจะครบองคป์ระชมุผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธินัน้  

1.7.7  ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชมุ เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ 45 นาที ยงัมีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 
เขา้ร่วมประชุมยังไม่ครบเป็นองคป์ระชุมใหถื้อว่าการประชุมเป็นอันระงับไป หากการเรียก
ประชมุเป็นการเรียกโดยบริษัทฯ ใหน้ดัประชมุใหม่ภายในระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 7 วนั แต่ไม่
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เกินกว่าใน 14 วนันบัจากวนัก าหนดประชมุผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้แรก และใหบ้รษิัทฯ 
ด าเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิทุกรายและตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบไุวข้า้งตน้ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่า
จะตอ้งครบองคป์ระชมุ  

อย่างไรก็ตาม หากผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นผูร้อ้งขอใหเ้รียกประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิ ในกรณีที่ไม่ครบเป็นองคป์ระชุมในวนัก าหนดประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ในครัง้
แรก ใหถื้อวา่การประชมุเป็นอนัระงบัไป โดยจะไม่มีการเรียกประชมุใหม่อีก 

1.7.8 มติที่ประชมุผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่กึ่งหนึ่งของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือผูร้บัมอบฉนัทะ ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

1.7.9 มติใด ๆ ของที่ประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ใหถื้อว่ามีผลผูกพนัผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ทกุรายไม่วา่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธินัน้จะไดเ้ขา้รว่มประชมุดว้ยหรอืไม่ก็ตาม 

1.7.10 ภายหลังจากการประชุมผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะแจ้งมติของที่ประชุมผู้ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ทราบผ่านทางระบบเผยแพรข่อ้มลูของตลาด
หลกัทรพัยฯ์ โดยเรว็  

1.7.11 บริษัทฯ จะด าเนินการจัดท าบันทึกรายงานการประชุม และเก็บรกัษาบันทึกดังกล่าวไวท้ี่
ส  านกังานใหญ่ของบริษัท รายงานประชุมที่ไดล้งลายมือช่ือโดยประธานที่ประชุมใหถื้อเป็น
หลกัฐานอนัสมบูรณข์องกิจการทัง้หลายที่ไดป้ระชมุกันนัน้ และใหถื้อว่าการประชมุและมติ
ทัง้หลายไดก้ระท าโดยถกูตอ้ง และบริษัทฯ จะจดัส่งรายงานการประชมุดงักล่าวใหแ้ก่ตลาด
หลกัทรพัยฯ์ และส านกังาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วนั นบัจากวนัประชุมผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ  

1.7.12 ในการประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ บริษัทฯ หรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายจากบริษัทฯ และที่
ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ มีสิทธิที่จะเขา้ร่วมประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ เพื่อแสดง
ความคิดเห็นหรือใหค้ าอธิบายในที่ประชมุผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิได ้

1.7.13 บรษิัทฯ จะเป็นผูช้  าระคา่ใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัประชมุผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมด 

1.7.14 บริษัทฯ จะแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดสิทธิตามมติที่ประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ  นบัตัง้แต่
วันที่ที่ประชุมลงมติ และบริษัทฯ จะแจง้การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดสิทธิเป็นลายลักษณ์
อกัษรใหส้  านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่มีการแกไ้ข
เพิ่มเติมนั้น ทั้งนี ้บริษัทฯ จะแจง้ใหผู้ถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ ทราบผ่านทางระบบเผยแพร่
ขอ้มลูผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในวนัเดียวกนักบัที่บรษิัทฯ แจง้ส านกังาน 
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ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และนายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิ และปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่
ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิฯ นี ้

1.7.15 กรณีไม่สามารถจดัประชมุไดท้นัภายในอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ ใหถื้อว่าการด าเนินการ
ประชมุสิน้สดุลงและไม่มีการจดัประชมุในครัง้นัน้ 

1.8 กำรชดใช้ค่ำเสียหำย กรณีบริษัทฯ ไม่สำมำรถจัดใหม้ีหุน้สำมัญเพิม่ทุนเพือ่รองรับกำรใช้สิทธิ 

1.8.1 บริษัทฯ จะชดใชค้่าเสียหายใหเ้ฉพาะผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ที่มาแจง้ความจ านงที่จะใช้
สิทธิตามเง่ือนไขการแจง้ความจ านงการใชส้ิทธิตามขอ้ 1.4 และบริษัทฯ ไม่สามารถจดัใหมี้
หุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิได้อย่างครบถ้วน โดย
ค่าเสียหายที่บริษัทฯ จะชดใชใ้หแ้ก่ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าว สามารถค านวณได้
ตามที่ก าหนดในขอ้ 1.8.3 ยกเวน้กรณีตามที่ระบุไวใ้นขอ้จ ากัดการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ 
และขอ้จ ากดัการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิตามขอ้ 2 

1.8.2 การชดใชค้่าเสียหายตามขอ้ 1.8.1 บรษิัทฯ จะช าระใหเ้ป็นเช็คระบช่ืุอขีดครอ่มสั่งจ่ายเฉพาะ 
และจะจดัส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบัตามที่อยู่ที่ระบุในแบบแสดงความจ านงในการ
ใชส้ิทธิโดยถูกตอ้งแลว้ ภายใน 14 วนัท าการ นับจากวนัที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิมาแจง้
ความจ านงที่จะใชส้ิทธิ ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินค่าเสียหายใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิไดภ้ายในระยะเวลาดงักล่าว ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะไดร้บัดอกเบีย้ในอตัรารอ้ย
ละ 7.5 ต่อปี โดยค านวณจากค่าเสียหายนบัแต่วนัที่พน้ก าหนด 14 วนัท าการ ดงักล่าวจนถึง
วนัที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดร้บัคืนเงินคา่เสียหาย 

 อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากบริษัทฯ ไดท้  าการส่งเช็ค ดร๊าฟท ์ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือ
ค าสั่งจ่ายเงินของธนาคาร ซึง่ขีดครอ่มสั่งจ่ายเฉพาะชื่อผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามที่อยู่ ที่ระบใุนแบบแสดงความจ านงในการใชส้ิทธิโดยถกูตอ้งแลว้ ใหถื้อว่าผู้
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ไดร้บัเงินค่าเสียหายคืนแลว้โดยชอบและไม่มีสิทธิเรียกรอ้งดอกเบีย้ 
และ/หรอื คา่เสียหายใด ๆ อีกตอ่ไป 

1.8.3 การค านวณค่าเสียหายที่บริษัทจะชดใชใ้หแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิตามขอ้ 1.8.1 มีสูตร
การค านวณดงันี ้

 คา่เสียหายต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย เท่ากบั   B x [MP – EP] 

  โดยที่ 

B คือ จ านวนหุน้สามัญที่ไม่สามารถจัดใหมี้ และ/หรือ เพิ่มขึน้ได ้ตามอัตราการใช้
สิทธิที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ตอ่ 1 หน่วย 

MP  คือ  ราคาปิดของหุน้สามญัของบริษัทฯ ในวนัก าหนดการใชส้ิทธิซึ่งผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิมาแสดงความจ านงการใชส้ิทธิ 
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EP  คือ  ราคาการใชส้ิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือราคาการใชส้ิทธิที่มีการปรบั
ราคาตามเง่ือนไขการปรบัสิทธิล่าสดุ (หากมี) 

ทัง้นี ้การชดใชค้า่เสียหายตามขอ้นีใ้หถื้อเป็นสิน้สดุ โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิตกลงที่จะไม่
เรยีกรอ้งคา่เสียหายใด ๆ จากบรษิัทฯ เพิ่มเติม 

1.8.4 การชดใชค้า่เสียหายตามขอ้นีใ้หถื้อเป็นที่สดุ 

อนึ่ง ในกรณีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งเป็นคนต่างดา้ว (ทัง้บคุคลธรรมดาและนิติบคุคล) ไม่
สามารถใชส้ิทธิได ้เน่ืองจากขอ้จ ากดัในเรื่องอตัราส่วนการถือหุน้ของคนตา่งดา้ว ซึ่งขอ้บงัคบั
บริษัทฯ ก าหนดว่าการถือหุน้ของคนต่างดา้วจะตอ้งไม่เกินกว่ารอ้ยละ 49 ของจ านวนหุน้ที่
จ  าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ในกรณีเช่นนี ้บริษัทฯ จะไม่ชดเชยค่าเสียหายหรือ
ด าเนินการอื่นใดใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งเป็นคนต่างดา้ว และผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิซึง่เป็นคนตา่งดา้ว ไม่มีสิทธิเรยีกรอ้งคา่เสียหายหรือเรียกรอ้งใหบ้รษิัทฯ ชดใชใ้ด ๆ ทัง้สิน้ 

1.9 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนรองรับกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ  

ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 29 ตุลาคม 2564 ไดมี้มติอนุมตัิการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 333,300,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่
จ านวน 499,950,000 บาท โดยการออกหุน้สามัญเพิ่มทุนจ านวนจ านวน 1,666,500,000 หุน้ มูลค่า
หุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท รวมทัง้สิน้ 166,650,000 บาท เพื่อรองรบัเพื่อรองรบั (1) การจัดสรรหุน้
สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนจ านวนหุน้ที่แต่ละรายถืออยู่ โดยไม่จดัสรรใหก้บัผูถื้อหุน้ที่
จะท าใหบ้ริษัทฯ มีหนา้ที่ตามกฎหมายต่างประเทศ เช่น สหรฐัอเมริกา และประเทศอื่นใดตามที่บริทฯ 
พิจารณาเห็นสมควร และ (2) การใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัทรุ่นที่ 1 
เพื่อจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ที่จองซือ้และไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนที่ออกและเสนอ
ขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ และอนุมัติการแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของ
บรษิัทฯ ขอ้ 4. (เรื่องทนุจดทะเบียน) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัท 

1.10 รำยละเอียดเกี่ยวกับหุน้สำมัญทีอ่อกใหม่เพือ่รองรับกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ  

จ านวนหุน้รองรบัการใชส้ิทธิ ไม่เกิน 833,250,000 หุน้ 

มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท 

ราคาการใชส้ิทธิ หุน้ละ 

(เวน้แตก่รณีมีการปรบัราคาใชส้ิทธิตามเง่ือนไขการปรบัสิทธิ) 

1.65 บาท 

เน่ืองจากหุน้สามญัของบรษิัทฯ เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ดงันัน้ หุน้สามญัที่ออก
ใหม่เน่ืองจากการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ จะสามารถเขา้ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ได้
ภายหลงัจากที่บริษัทฯ ด าเนินการจดทะเบียนหุน้สามญัที่ออกใหม่ดงักล่าวเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน
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ต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ แลว้ โดยบรษิัทฯ จะด าเนินการย่ืนขออนญุาตน าหุน้สามญัที่ออกใหม่จากการใช้
สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ เขา้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนตอ่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ภายใน 30 วนั นบัแต่
วนัก าหนดการใชส้ิทธิ ทัง้นี ้เพื่อใหหุ้น้สามญัดงักล่าวสามารถท าการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัย์ฯ ได้
เช่นเดียวกบัหุน้สามญัเดิมของบรษัิทฯ 

1.11 กำรด ำเนินกำรหำกมีหุน้รองรับคงเหลือจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ  

หากมีหุน้สามัญที่เหลือจากการใชส้ิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิในครัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ จะ
เสนอผ่านที่ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาด าเนินการตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการที่ระบุไวใ้น
พระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ประกาศของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และส านกังาน ก.ล.ต. 
ที่เก่ียวขอ้ง 

1.12 สถำนะของหุน้สำมัญใหม่ทีเ่กิดจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทฯ จะย่ืนขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแลว้ของบริษัทฯ ต่อกระทรวงพาณิชยต์ามจ านวน
หุน้สามญัที่ออกใหม่ส าหรบัการใชส้ิทธิภายใน 14 วนั นบัตัง้แต่วนัก าหนดการใชส้ิทธิซึ่งบริษัทฯ ไดร้บั
ช าระค่าหุ้นครบถ้วนตามจ านวนที่มีการใช้สิทธิแล้ว  และบริษัทฯ จะด าเนินการจดทะเบียนผู้ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่ไดใ้ชส้ิทธินั้นเขา้เป็นผูถื้อหุน้สามัญของบริษัทฯ ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ตาม
จ านวนหุน้สามญัที่ค  านวณไดจ้ากการใชส้ิทธิในครัง้นัน้ 

หุน้สามญัใหม่ที่ออกเน่ืองจากการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิจะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกบัหุน้
สามัญของบริษัทฯ ที่ได้ออกไปก่อนหน้าแล้วทุกประการ  นับตั้งแต่วันที่ มีการจดแจ้งช่ือของผู้ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิหรือผู้รับสิทธิแทนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแลว้
เน่ืองจากการออกหุน้สามญัใหม่จากการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ 

1.13  สถำนภำพของผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสิทธิทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ 

สถานะของใบส าคญัแสดงสิทธิที่อยู่ระหวา่งวนัที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ แสดงความจ านงใชส้ิทธิ และ
วันก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแลว้อันเน่ืองมาจากการใช้สิทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิ จะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบส าคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ไดแ้สดงความ
จ านงใชส้ิทธิ และสถานภาพจะสิน้สดุลงในวนัที่กระทรวงพาณิชยไ์ดร้บัจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแลว้ 
อนัเน่ืองมาจากการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิขา้งตน้แลว้  

ในกรณีที่บริษัทฯ มีการปรบัราคาการใชส้ิทธิ และ/หรือ อัตราการใชส้ิทธิในช่วงที่บริษัทฯ ยังไม่ไดจ้ด
ทะเบียนเพิ่มทุนหุน้สามัญที่เกิดจากการใชส้ิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิกับกระทรวงพาณิชย์ ผูถื้อ
ใบส าคญัแสดง ที่ไดท้  าการใชส้ิทธิแลว้จะไดร้บัการปรบัสิทธิยอ้นหลงั โดยบริษัทฯ จะด าเนินการออก
หุน้สามญัใหม่เพิ่มเติมใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิโดยเรว็ที่สดุตามจ านวนที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ
สมควรจะไดร้บัหากราคาที่ไดป้รบัใหม่นัน้มีผลบงัคบัใช ้โดยหุน้สามญัส่วนที่เพิ่มใหม่อาจไดร้บัชา้กว่า
หุน้สามญัที่ไดร้บัก่อนหนา้นีแ้ลว้ แตไ่ม่เกิน 15 วนันบัจากวนัที่มีการปรบัสิทธิ 
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1.14 ตลำดรองของใบส ำคัญแสดงสิทธิทีเ่สนอขำย 

บรษิัทฯ จะด าเนินการย่ืนค าขออนญุาตใหต้ลาดหลกัทรพัยฯ์ พิจารณารบัใบส าคญัแสดงเป็นหลกัทรพัย์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์  

1.15 ตลำดรองของหุน้สำมัญทีเ่กิดจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

บรษิัทฯ จะด าเนินการขออนญุาตน าหุน้สามญัที่เกิดจากการใชส้ิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้ซือ้ขาย
ในตลาดหลกัทรพัย ์ภายใน 30 วนั นบัจากวนัก าหนดการใชส้ิทธิซึ่งผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิใชส้ิทธิซือ้
หุ้นสามัญในแต่ละครั้ง เพื่อให้หุ้นสามัญดังกล่าวสามารถท าการซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์ไ ด้
เช่นเดียวกบัหุน้สามญัเดิมของบรษัิทฯ  

1.16  ผลกระทบทีม่ีต่อผู้ถอืหุน้ 

ผลกระทบจากกรณีการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุตามสดัส่วนการถือหุน้ ควบคู่กบัใบส าคญั
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัทฯ ในคราวเดียวกนั มีรายละเอียดดงันี ้

(1) ผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุน้ (Price Dilution) 

• ภายหลงัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุตามสดัส่วนการถือหุน้ แตก่่อนการออก
และเสนอขายใบส าคัญสิทธิ หุ้นของบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบด้านราคา (Price 
Dilution) ประมาณรอ้ยละ 1.84 โดยสตูรการค านวณเป็นดงันี ้

= ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 
                           ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

=                                1.71 – 1.68    
                                            1.71 

=  รอ้ยละ 1.84 
โดยที่ราคาตลาดหลงัเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุตามสดัส่วนการถือหุน้ เท่ากบั 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ราคาตลาดเท่ากับ ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของบริษัทฯ ยอ้นหลงั 7 วนัท า
การติดต่อกันก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 9/2564 เม่ือวนัที่ 27 กันยายน 2564 

= (ราคาตลาด x จ านวนหุน้ที่ช  าระแลว้) + (ราคาเสนอขายหุน้สามญั RO x 
จ านวนหุน้ที่เสนอขาย RO) 

 จ านวนหุน้ที่ช  าระแลว้ + จ านวนหุน้ที่เสนอขาย RO  
= (1.71 x 3,333,000,000) + (1.55 x 833,250,000) 
 3,333,000,000 +833,250,000  
= 1.68 
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กล่าวคือ ระหว่างวนัที่ 15 - 23 กนัยายน 2554 (ขอ้มลูจาก SETSMART ของตลาดหลกัทรพัยฯ์) 
ซึง่เท่ากบั 1.71 บาท 

• ภายหลังการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ หุน้ของบริษัทจะไดร้บัผลกระทบ
ดา้นราคา (Price Dilution) ประมาณรอ้ยละ 2.09 

= ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 
 ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
= 1.71 – 1.67 
 1.71 
= รอ้ยละ 2.09 

โดยที่ราคาตลาดหลงัเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุตามสดัส่วนการถือหุน้ เท่ากบั 
= (ราคาตลาด x จ านวนหุน้ที่ช  าระแลว้) + (ราคาเสนอขายหุน้สามญั RO x จ านวนหุน้ที่

เสนอขาย RO) + 
(ราคาใชส้ิทธิแปลงสภาพ x จ านวนหุน้รองรบัการใชส้ิทธิแปลงสภาพ) 

 จ านวนหุน้ที่ช  าระแลว้ + จ านวนหุน้ที่เสนอขาย RO +  
จ านวนหุน้รองรบัการใชส้ิทธิแปลงสภาพ  

= (1.71 x 3,333,000,000) + (1.55 x 833,250,000) + (1.65 x 833,250,000) 
 3,333,000,000 + 833,250,000 +833,250,000 
= รอ้ยละ 1.67 

หมายเหตุ : ราคาตลาดเท่ากับ ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของบริษัทฯ ยอ้นหลงั 7 วนัท า
การติดต่อกันก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 9/2564 เม่ือวนัที่ 27 กันยายน 2564 
กล่าวคือ ระหว่างวนัที่ 15 - 23 กนัยายน 2564 (ขอ้มลูจาก SETSMART ของตลาดหลกัทรพัยฯ์) 
ซึง่เท่ากบั 1.71 บาท 

(2) ผลกระทบตอ่สว่นแบง่ก าไร (Earnings per share dilution)  

• ในกรณีทีผูถื้อหุน้เดิมทุกรายจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ แต่ไม่ใช้
สิทธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิ ทัง้จ านวนผูถื้อหุน้เดิมจะไดร้บัผลกระทบต่อส่วน
แบ่งก าไรจากจ านวนหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูหุ้น้เดิม
ของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเท่านั้น โดยคิดเป็นรอ้ยละ 20.00 โดยสูตรการ
ค านวณดงันี ้

= EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลงัเสนอขาย 
 EPS ก่อนเสนอขาย 
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โดยที่ EPS ก่อนเสนอขาย 

= ก าไรสทุธิ 
 จ านวนหุน้ที่ช  าระแลว้ 

 
= 435,274,850  
  3,333,000,000  

= 0.1306 บาทตอ่หุน้ 

โดยที่ EPS หลงัเสนอขาย 

= ก าไรสทุธิ 
 จ านวนหุน้ที่ช  าระแลว้ + จ านวนหุน้ที่เสนอขาย RO 

 
= 435,274,850  
 3,333,000,000 + 833,250,000     

= 0.1045 บาทตอ่หุน้ 

EPS Dilution  

= 0.1306 – 0.1045 
 0.1306 

= รอ้ยละ 20.00  

หมายเหต:ุ ก าไรสทุธิ 12 เดือนยอ้นหลงั ตัง้แตว่นัที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัที่ 30 มิถนุายน 2564 

• ในกรณีที่ผูถื้อหุน้เดิมทุกรายจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนตามสดัส่วนการถือหุน้ และผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นีท้ัง้จ านวน ผูถื้อหุน้เดิม
จะไดร้ับผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรเท่ากับรอ้ยละ 33.33 เม่ือเทียบกับจ านวนหุ้นที่
จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ ในปัจจบุนั 

= EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลงัเสนอขาย 
 EPS ก่อนเสนอขาย 

โดยที่ EPS ก่อนเสนอขาย 

= ก าไรสทุธิ 
 จ านวนหุน้ที่ช  าระแลว้ 
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= 435,274,850  
 3,333,000,000 

= 0.1306 บาทตอ่หุน้ 

โดยที่ EPS หลงัเสนอขาย 

= ก าไรสทุธิ 
 (จ านวนหุน้ที่ช  าระแลว้ + จ านวนหุน้ที่เสนอขาย RO+ 

จ านวนหุน้ที่รองรบัการใชส้ิทธิแปลงสภาพ 
 

= 435,274,850 
 3,333,000,000 + 833,250,000 +833,250,000  

= 0.0871 บาทตอ่หุน้ 

EPS Dilution  

= 0.1306 - 0.0871 
 0.1306 

= รอ้ยละ 33.33 

หมายเหต:ุ ก าไรสทุธิ 12 เดือนยอ้นหลงั ตัง้แตว่นัที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัที่ 30 มิถนุายน 2564 

• ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรเท่ากับรอ้ยละ 16.67 เม่ือเทียบกับ
จ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ ก่อนการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 
แต่ภายหลงัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตาม
สดัส่วนการถือหุน้ โดยสตูรการค านวณ ดงันี ้

= EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลงัเสนอขาย 
 EPS ก่อนเสนอขาย 

โดยที่ EPS ก่อนเสนอขาย 

= ก าไรสทุธิ 
 จ านวนหุน้ที่ช  าระแลว้ + จ านวนหุน้ที่เสนอขาย RO 

 
= 435,274,850  
 3,333,000,000 + 833,250,000 

= 0.1045 บาทตอ่หุน้ 
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โดยที่ EPS หลงัเสนอขาย 

= ก าไรสทุธิ 
 (จ านวนหุน้ที่ช  าระแลว้ + จ านวนหุน้ที่เสนอขาย RO+ จ านวน

หุน้ที่รองรบัการใชส้ิทธิแปลงสภาพ 
 

= 435,274,850 
 3,333,000,000 + 833,250,000 +833,250,000  

= 0.0871 บาทตอ่หุน้ 

EPS Dilution  

= 0.1045 - 0.0871 
 0.1045 

= รอ้ยละ 16.67 

(3) ผลกระทบตอ่สิทธิในการออกเสียงของผูถื้อหุน้เดิม (Control Dilution) 

• ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ทุกรายจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ และเป็นผูใ้ช้
สิทธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิ จะไม่มีผลกระทบตอ่สดัส่วนการถือหุน้ ผูถื้อหุน้เดิม
จะไม่ไดร้บัผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุน้ และในกรณีที่ผูถ้ือหุน้ทกุรายไม่ใชส้ิทธิจอง
ซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ บริษัทฯ จะด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตดั
หุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิง้ ท าให้จ านวนหุ้นช าระแล้วไม่
เปลี่ยนแปลง และไม่เกิดผลกระทบตอ่สดัส่วนการถือหุน้ 

• ในกรณีที่มีการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุตามใบส าคญัแสดงสิทธิจนครบทัง้จ านวน แต่
ผูใ้ชส้ิทธิมิใช่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทฯ จะเกิดผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้
เดิม โดยผูถื้อหุน้เดิมจะมีสดัส่วนการถือหุน้ลดลงประมาณรอ้ยละ 16.67 เม่ือเทียบกับ
สดัส่วนการถือหุน้ ก่อนการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยสตูรการค านวณ
เป็นดงันี ้

= จ านวนหุน้ที่ออกและเสนอขายเพื่อรองรบัการใชส้ิทธิแปลงสภาพ 
 จ านวนหุน้ที่ช  าระแลว้ + จ านวนหุน้ที่เสนอขาย RO  + จ านวนหุน้ที่รองรบัการ

ใชส้ิทธิแปลงสภาพ 
= 833,250,000 
 3,333,000,000 + 833,250,000 +833,250,000 
= รอ้ยละ 16.67 
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2 ข้อจ ำกัดกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ ข้อจ ำกัดกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ และข้อจ ำกัดกำร
โอนหุน้ 

2.1 กำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทฯ ไม่มีข้อจ ากัดการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิ  เว้นแต่การโอนเกิดขึน้ในช่วงปิดสมุดทะเบียน
ใบส าคญัแสดงสิทธิ เพื่อพักการโอนสิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ในกรณีการใชส้ิทธิครัง้สุดทา้ย  ซึ่ง
บริษัทฯ จะปิดสมุดทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ เพื่อพักการโอนหรือการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิ 21 วนัก่อนวนัก าหนดการใชส้ิทธิ และตลาดหลกัทรพัยจ์ะท าการขึน้เครื่องหมาย SP (หา้มการซือ้
ขาย) ล่วงหนา้ 2 วนัก่อนวนัปิดสมดุทะเบียน (ในกรณีที่วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดง
สิทธิตรงกบัวนัหยดุท าการของตลาดหลกัทรพัยใ์หเ้ลื่อนเป็นวนัท าการก่อนหนา้) 

2.2 บุคคลทีไ่ม่ใช่สัญชำตไิทย 

บรษิัทฯ มีขอ้จ ากดัการโอนหุน้อนัสืบเน่ืองมาจากขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ วา่ดว้ยเรื่องอตัราส่วนการถือหุน้
ของบคุคลที่มิใช่สญัชาติไทย ดงัมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

2.2.1 บริษัทฯ จะไม่ออกหุน้สามัญใหแ้ก่ผูใ้ชส้ิทธิที่มิใช่สญัชาติไทย  ซึ่งไดด้  าเนินการใชส้ิทธิตาม
วิธีการใชส้ิทธิจนท าใหส้ดัส่วนการถือหุน้ของบคุคลหรือนิติบคุคลที่ไม่มีสญัชาติไทยมีจ านวน
เกินกว่ารอ้ยละ 49 ของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ตามที่ระบุใน
ขอ้บงัคบัหรอืตามสดัส่วนที่อาจมีการแกไ้ขตามขอ้บงัคบัในอนาคต  

2.2.2 หากขอ้จ ากดัการโอนดงักล่าวขา้งตน้ มีผลท าใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไม่ใช่สญัชาติไทย
ซึ่งไดใ้ช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิดังที่กล่าวมาแลว้โดยครบถ้วน  ไม่สามารถใช้สิทธิไดต้าม
จ านวนที่ระบุในแบบแสดงความจ านงการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามัญไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  
บริษัทฯ จะอนุญาตให้ด าเนินการใช้สิทธิเพียงส่วนที่ไม่ขัดต่อข้อจ ากัดข้างต้นโดยผู้ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถเลือกใหบ้รษิัทฯ ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดงัตอ่ไปนี ้

ก) ให้บริษัทฯ คืนเงินที่เหลือตามราคาการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ ในส่วนที่ไม่
สามารถใชส้ิทธิไดโ้ดยไม่มีดอกเบีย้ ใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไม่ใช่สญัชาติไทย
ดงักล่าวเป็นเช็คระบุช่ือขีดครอ่มเฉพาะทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในแบบ
แสดงความจ านงในการใชส้ิทธิโดยถกูตอ้งแลว้ ภายใน 14 วนันบัแตว่นัใชส้ิทธิในครัง้นัน้ ๆ 

ข) ใหบ้ริษัทฯ เป็นผูถื้อแบบแสดงความจ านงการใชส้ิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ และเงินตาม
จ านวนการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่มิใช่สญัชาติไทย ไดย่ื้นความ
จ านงการใชส้ิทธิในส่วนที่ยังไม่ไดใ้ชส้ิทธิเอาไวต้ามล าดบัก่อนหลงั  เพื่อด าเนินการใช้
สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ในส่วนที่ยงัไม่ไดมี้การใชส้ิทธิทัง้จ านวนหรือบางส่วน เม่ือ
การเขา้ถือหุน้ตามใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวไม่ขดัต่อขอ้จ ากดัเรื่องสดัส่วนการถือหุน้
ของคนที่มิใช่สญัชาติไทย 
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ทัง้นี ้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไม่ใช่สญัชาติไทยจะตอ้งแสดงความจ านงที่จะใหบ้ริษัทฯ 
ด าเนินการตามขอ้ (ก) หรือ (ข) ขา้งตน้ โดยระบุในแบบแสดงความจ านงการใชส้ิทธิซือ้
หุน้สามญั ณ วนัแจง้ความจ านงการใชส้ิทธิในแตล่ะครัง้ 

บรษิัทฯ จะอนญุาตใหมี้การด าเนินการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ในส่วนที่ยงัไม่ได้
รับการใช้สิทธิบางส่วนหรือทั้งหมดในวันใช้สิทธิที่สามารถกระท าได้โดยที่ไม่ขัดต่อ
ขอ้จ ากัด อย่างไรก็ดี หากมีจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่รอการใชส้ิทธิ  ณ วันใชส้ิทธิ
ดงักล่าวมากกว่าจ านวนหุน้สามญัที่อนุญาตใหซ้ือ้ไดโ้ดยไม่ขดัต่อขอ้จ ากัดการโอนหุน้ 
เรื่องสดัส่วนการถือครองหุน้ของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่มิใช่สญัชาติไทย  บริษัทฯ จะ
ด าเนินการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ  ใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ที่มิใช่สญัชาติ
ไทยตามล าดบัการแจง้ความจ านงการใชส้ิทธิที่ครบถว้นสมบูรณต์ามที่ก าหนดในการใช้
สิทธิในครัง้นี ้หาก ณ วนัใชส้ิทธิ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวไม่สามารถใชส้ิทธิได้
เน่ืองจากขอ้จ ากัดเรื่องสัดส่วนการถือครองหุน้ของผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ ใหถื้อว่า
ใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวไม่สามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญในครั้งนั้นๆ  โดยผู้ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สัญชาติไทยดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกรอ้งค่าเสียหายใดๆ ต่อ
บรษิัทฯ และบรษิัทฯ จะไม่ชดใชค้า่เสียหายที่เกิดขึน้ทัง้สิน้ 

ค) ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ที่มิใช่สญัชาติไทยจะไม่ไดร้บัการชดเชยไม่ว่าในรูปแบบใดจาก
บริษัทฯ ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการใชส้ิทธิได้ โดยมีสาเหตุมาจากขอ้จ ากัดเรื่อง
สดัส่วนการถือครองหุน้ของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่มิใช่สญัชาติไทย 

2.3 ข้อจ ำกัดกำรโอนหุน้ 

ตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 11 หุน้ของบริษัทฯ ย่อมโอนกนัไดอ้ย่างเสรีโดยไม่มีขอ้จ ากดั และหุน้ที่
ถือโดยคนต่างดา้วในขณะใดขณะหนึ่งตอ้งมีจ านวนรวมกันไม่เกินกว่ารอ้ยละ 49 ของจ านวนหุน้ที่
จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัทฯ การโอนหุน้รายใดที่จะท าใหอ้ตัราส่วนการถือหุน้ของคนต่างดา้ว
ของบรษิัทฯ เกินอตัราสว่นขา้งตน้ บรษิัทฯ มีสิทธิปฏิเสธการโอนหุน้ของบรษิัทฯ รายนัน้ได ้

3. วิธีกำรส่งมอบหลักทรัพย ์

3.1 กำรส่งมอบใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

บรษิัทฯ จะด าเนินการส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทฯ ตามจ านวนหุน้ที่ไดร้บัการ
จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ โดยบรษิัทฯ จะด าเนินการออกและส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิ ตามรายละเอียด 
ดงันี ้

3.1.1 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่มีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพยก์ับบริษัทหลักทรัพย ์หรือ ศูนยร์ับฝาก
หลกัทรพัยบ์รษิัท ศนูยร์บัฝากทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ในฐานะนายทะเบียนของใบส าคญั
แสดงสิทธิ จะส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิตามจ านวนที่ไดร้บัจดัสรรใหแ้ก่ผูท้ี่ไดร้บัการจดัสรร
ทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบั ตามช่ือที่อยู่ที่ระบใุนสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ภายใน 15 วนัท า



 

หนา้ 40 

การ นับแต่วันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี ้ผูท้ี่ไดร้บัการจัดสรรจะไม่สามารถขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บัการจดัสรรในครัง้นีใ้นตลาดหลกัทรพัยไ์ดจ้นกว่าจะไดร้บัใบส าคญั
แสดงสิทธิ ซึ่งอาจไดร้บัภายหลงัจากที่ใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัทฯ เริ่มซือ้ขายในตลาด
หลกัทรพัย ์

3.1.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมมีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ในฐานะนายทะเบียนของใบส าคัญแสดงสิทธิ จะน า
ใบส าคญัแสดงสิทธิฝากไวก้บั “บริษัท ศูนยรั์บฝำกหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกัด เพือ่
ผู้ฝำก” และศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่บริษัท
หลกัทรพัยน์ัน้ฝากหลกัทรพัยอ์ยู่ ในขณะเดียวกันบริษัทหลกัทรพัยน์ัน้ ก็จะบนัทึกยอดบญัชี
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ผูไ้ดร้บัจดัสรรฝากไว ้และ ออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่
ไดร้บัการจดัสรรภายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ในกรณีนี ้ผูท้ี่ไดร้บั
การจดัสรรจะสามารถขายใบส าคญัแสดงสิทธิในตลาดหลกัทรพัยไ์ดท้นัทีที่ตลาดหลกัทรพัย์
อนญุาตใหใ้บส าคญัแสดงสิทธิของบริษัทฯ ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้นี ้ช่ือของผู้
ถือหุ้นที่ไดร้ับการจัดสรรจะตอ้งตรงกับช่ือเจ้าของบัญชีซือ้ขายหลักทรัพยท์ี่ผู้ที่ไดร้ับการ
จัดสรรประสงค์ที่จะฝากใบส าคัญแสดงสิทธิไว้ มิฉะนั้นแล้วบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่ จะ
ด าเนินการออกใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูท้ี่ไดร้บัการจดัสรรตามขอ้ 3.1.1 แทน 

3.1.3 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้เดิมมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยก์ับศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขที่ 600 
บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ในฐานะนายทะเบียนของใบส าคญัแสดง
สิทธิ จะน าใบส าคญัแสดงสิทธิฝากไวก้บัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์และ ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย์
จะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิตามจ านวนที่ไดร้บัการจดัสรรไวใ้นบญัชีของ
บญัชีผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชิกเลขที่ 600 และออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูท้ี่ไดร้บัการจดัสรร
ภายใน 7 วันท าการนับจากวันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ เม่ือผู้ถือหุ้นที่ไดร้ับการจัดสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิตอ้งการขายใบส าคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อหุน้ดงักล่าวจะตอ้งถอนใบส าคญั
แสดงสิทธิ ออกจากบญัชี 600 ดงักล่าว โดยตอ้งติดต่อผ่านบรษิัทหลกัทรพัยท์ั่วไป ซึ่งอาจจะ
มีคา่ธรรมเนียมในการด าเนินการตามที่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์และ/หรอื บรษิัทหลกัทรพัยน์ัน้ 
ๆ ก าหนดดงันัน้ในกรณีนี ้ผูถื้อหุน้ที่ไดร้บัจดัสรรจะสามารถขายใบส าคญัแสดงสิทธิในตลาด
หลกัทรพัยไ์ดท้ันทีที่ตลาดหลกัทรพัยอ์นุญาตใหใ้บส าคญัแสดงสิทธิของบริษัทฯ ท าการซือ้
ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัย ์และผูถื้อหุน้ที่ไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิไดด้  าเนินการ
ถอนใบส าคญัแสดงสิทธิออกจากบญัชี 600 ดงักล่าวแลว้ 

3.2 กำรส่งมอบหุน้สำมัญทีเ่กิดจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

ในการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามัญของบริษัทฯ ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ใชส้ิทธิซือ้
หุน้สามญัสามารถเลือกใหบ้รษิัทฯ ด าเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดงัตอ่ไปนี ้
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3.2.1 ในกรณีที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้สามญั 
โดยใหอ้อกใบหุน้ในนามของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะส่งมอบใบหุน้
ตามจ านวนที่ใชส้ิทธิแก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบั ตามช่ือที่
อยู่ที่ระบไุวใ้นสมดุทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือที่ระบใุนแบบแสดงความจ านงในการใช้
สิทธิ ภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัก าหนดการใชส้ิทธิแต่ละครัง้ ในกรณีนี ้ผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิที่ใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญั จะไม่สามารถขายหุน้สามญัที่เกิดจากการใชส้ิทธิในตลาด
หลกัทรพัย ์ไดจ้นกว่าจะไดร้บัใบหุน้ ซึ่งอาจจะไดร้บัภายหลงัจากที่หุน้สามญัที่เกิดจากการใช้
สิทธิไดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย ์ 

3.2.2 ในกรณีที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บัการจดัสรรหุน้ไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้สามญั แต่
ประสงคจ์ะใชบ้ริการของศูนยร์บัฝากหลกัทรัพย ์โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิประสงคท์ี่จะ
ฝากหุน้สามัญที่เกิดจากการใชส้ิทธิไวใ้นบญัชีของบริษัทหลักทรัพยซ์ึ่งผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยอ์ยู่ กรณีนีศ้นูยร์บัฝากหลกัทรัพยจ์ะด าเนินการน าหุน้สามญัที่
เกิดจากการใชส้ิทธิฝากไวก้บั “บริษัท ศูนยรั์บฝำกหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกัด เพื่อ
ผู้ฝำก” และศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุน้สามญัที่บริษัทหลกัทรพัย์
นัน้ฝากหุน้สามัญอยู่ ในขณะเดียวกันบริษัทหลกัทรพัยน์ัน้  ก็จะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุน้
สามัญที่บริษัทหลักทรพัยน์ั้นฝากหุน้สามัญอยู่และออกหลักฐานการฝากใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ที่
ไดร้บัการจดัสรรภายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนัก าหนดการใชส้ิทธิในแตล่ะครัง้ ในกรณีนีผู้ถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บัการจัดสรรหุน้สามญัจะสามารถขายหุน้สามัญที่เกิดจากการใช้
สิทธิในตลาดหลกัทรพัย ์ไดท้นัทีที่ตลาดหลกัทรพัยอ์นญุาตใหหุ้น้สามญัที่เกิดจากการใชส้ิทธิ
ท าการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัย ์

ในกรณีที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเลือกใหบ้รษิัทฯ ด าเนินการตามขอ้ 3.2.2 
ช่ือของผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิที่ไดร้บัการจัดสรรหุน้ จะตอ้งตรงกับช่ือเจา้ของบัญชีซือ้ขาย
หลกัทรพัยท์ี่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิประสงคท์ี่จะฝากหุน้สามญัไวใ้นบญัชีหลกัทรพัยด์งักล่าว 
มิฉะนัน้แลว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการออกใบหุน้แก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บั
การจดัสรรหุน้ตามขอ้ 3.2.1 แทน 

3.2.3 ในกรณีที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บัการจดัสรรหุน้ไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ แตป่ระสงค์
จะใชบ้ริการของศูนยร์บัฝากหลักทรพัย์ โดยผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิประสงคท์ี่จะฝากหุน้
สามญัที่เกิดจากการใชส้ิทธิไวใ้นบญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี ้
บริษัทฯ จะด าเนินการน าหุน้สามัญที่เกิดจากการใชส้ิทธิฝากไวก้ับศูนยร์บัฝากหลักทรพัย์ 
และศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุน้สามญัตามจ านวนที่ผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิไดร้บัการจดัสรรไวใ้นบญัชีของบรษิัท ผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขที่ 600 และออก
หลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บัการจดัสรรหุน้ภายใน  7 วนัท าการ นบั
จากวนัก าหนดการใชส้ิทธิในแต่ละครัง้ เม่ือผูท้ี่ไดร้บัการจดัสรรหุน้ตอ้งการขายหุน้ ผูท้ี่ไดร้บั
การจัดสรรหุ้นจะต้องถอนหุ้นออกจากบัญชี  600 ดังกล่าว  โดยต้องติดต่อผ่านบริษัท



 

หนา้ 42 

หลักทรพัยท์ั่วไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการด าเนินการตามที่ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย์ 
และ/หรือ บริษัทหลกัทรพัยน์ัน้ๆ ก าหนด ดงันัน้ในกรณีนี ้ผูท้ี่ไดร้บัการจดัสรรหุน้จะสามารถ
ขายหุน้ที่ไดร้บัการจัดสรรในตลาดหลักทรพัยไ์ดท้ันทีที่ตลาดหลกัทรพัยอ์นุญาตใหหุ้น้ของ
บริษัทฯ ท าการซือ้ขายไดใ้น ตลาดหลกัทรพัย ์และผูท้ี่ไดร้บัจดัสรรหุน้ไดด้  าเนินการถอนหุน้
ออกจากบญัชี 600 ดงักล่าวแลว้ 

4. ผลบังคับข้อก ำหนดสิทธิและกฎหมำยทีใ่ช้บังคับ 

ขอ้ก าหนดสิทธิฉบบันีจ้ะมีผลใชบ้งัคบันับแต่วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิไปจนถึงวนัก าหนดการใชส้ิทธิ โดย
ขอ้ก าหนดสิทธินีจ้ะใชบ้งัคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีขอ้ความใด ๆ ในขอ้ก าหนดสิทธินีข้ดัหรือ
แยง้กับกฎหมายหรือประกาศใด ๆ ที่มีผลใชบ้ังคับตามกฎหมาย ใหใ้ชข้อ้ความตามกฎหมายหรือประกาศ
ดงักล่าวบงัคบัแทนขอ้ความของขอ้ก าหนดสิทธินี ้ทัง้นี ้เฉพาะในส่วนที่ขดัหรอืแยง้กนันัน้ 

                ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                            บริษัท อนันดำ ดเีวลลอปเม้นท ์จ ำกัด (มหำชน) 
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