
 

หน้า 1 

ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผู้ออกและผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญ 
ของบริษัท อนันดำ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) รุ่นที่ 1 (ANAN-W1) (“ข้อก ำหนดสิทธิฯ”) 

ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (ANAN-W1) 
(“ใบส ำคัญแสดงสิทธิ”) ออกโดยบริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตามมติที่ประชมุวิสามญั 
ผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 29 ตุลาคม 2564 ซึ่งอนุมตัิให้บริษัทฯ ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ จ านวนไม่เกิน 
833,250,000 หน่วย เพื่อจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซือ้และได้รับจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ออกและเสนอ
ขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น โดยไม่จดัสรรให้กบัผู้ ถือหุ้นที่จะท าให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายตา่งประเทศ 
ในอตัราส่วน 1 หุ้นสามญัเพิ่มทนุใหม่ตอ่ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมลูค่า นัน้ 

ทัง้นี ้ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ จะได้รับสิทธิตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิฯ นี  ้โดยบริษัทฯ และผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ จะต้องผกูพนัตามข้อก าหนดสิทธิฯ ทกุประการ และให้ถือว่าผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ได้รับทราบและ
เข้าใจข้อก าหนดตา่ง ๆ ของข้อก าหนดสิทธิฯ นีเ้ป็นอย่างดีแล้ว 

อนึ่ง บริษัทฯ จะจดัให้มีการเก็บรักษาส าเนาข้อก าหนดสิทธิฯ นีไ้ว้ ณ ส านกังานใหญ่ของบริษัทฯ หรือส านกังาน
ใหญ่ของตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ (ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดสิทธิฯ นี)้ (ถ้ามี) เพื่อให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สิทธิ สามารถขอตรวจสอบส าเนาข้อก าหนดสิทธิฯ นีไ้ด้ในวนัและเวลาท าการของบริษัทฯ หรือตวัแทนรับแจ้งความจ านงใน
การใช้สิทธิ (แล้วแตก่รณี) 
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ค ำจ ำกัดควำม 

ค าและข้อความตา่ง ๆ ที่ใช้อยู่ในข้อก าหนดสิทธิฯ นี ้ให้มีความหมายดงัตอ่ไปนี ้

ข้อก ำหนดสิทธิฯ หมายถึง ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของบริษัทฯ และผู้ ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิฉบบันี ้รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (หากมี) 

ตลำดหลักทรัพย์ฯ หมายถึง ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงใน
กำรใช้สิทธิ 

หมายถึง บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตัง้ให้เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการรับแจ้ง
ความจ านงในการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ  

นำยทะเบียนของใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ  

หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด และ/หรือ ผู้ที่
ไ ด้ รับการแต่งตัง้โดยชอบให้ท าหน้าที่ เ ป็นนายทะเบียนของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิแทน 

บริษัทฯ หมายถึง บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

ใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ  
 

หมายถึง เอกสารที่ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  (ประเทศไทย) 
จ ากดั เพื่อใช้แทนใบส าคญัแสดงสิทธิ  

ใบส ำคัญแสดงสิทธิ  หมายถึง ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญบริษัท อนันดา ดีเวลลอป
เม้นท์ จ ากัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (ANAN-W1) ชนิดระบุช่ือผู้ ถือและ
สามารถโอนเปลี่ยนมือได้  และให้หมายความรวมถึงใบแทน
ใบส าคญัแสดงสิทธิด้วย 

ประกำศ ทจ. 34/2551 หมายถึง ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เร่ืองการ
ขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะ
ซือ้หุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ลงวนัที่ 15 ธนัวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ  
 

หมายถึง ผู้ที่ปรากฏรายช่ือในทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิ เป็นเจ้าของ 
หรือผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ และให้หมายความรวมถึงผู้ ถือใบแทน
ใบส าคญัแสดงสิทธิด้วย 

ระยะเวลำกำรใช้สิทธิ หมายถึง ระยะเวลาที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิประสงค์จะใช้สิทธิในการซือ้หุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สามารถแจ้งความจ านงการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ได้ตามที่ระบไุว้ในข้อ 1.4.3 
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วันก ำหนดกำรใช้สิทธิ หมายถึง วนัที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ ได้ตามที่ระบไุว้ในข้อ 1.4.1 

วันท ำกำร หมายถึง วนัที่ธนาคารพาณิชย์เปิดท าการตามปกติในกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
ไม่ใช่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยประกาศให้เป็นวนัหยดุของธนาคารพาณิชย์ 

ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ หมายถึง บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

สมุดทะเบียน หมายถึง แหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเก่ียวกับใบส าคญั
แสดงสิทธิ และผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ที่เก็บรักษาโดยนาย
ทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิ  

สิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิ  
 

หมายถึง สิทธิทัง้ปวงในใบส าคญัแสดงสิทธิ ซึง่รวมถึงแตไ่ม่จ ากดัเฉพาะสิทธิ
ในการซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ สิทธิในการเข้าร่วมประชมุ 
และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ และ
สิทธิในการได้รับคา่เสียหายในกรณีหุ้นรองรับไม่เพียงพอ 

หุ้นรองรับ หมายถึง หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ไม่เกิน 833,250,000 หุ้น มูลค่า
หุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิ รวมทัง้หุ้นสามญัที่บริษัทฯ อาจต้องออกใหม่เพิ่มเติมใน
กรณีมีการปรับสิทธิตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิฯ นี ้

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

1.  รำยละเอียดของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

1.1  ลักษณะส ำคัญของใบส ำคัญแสดงสิทธิ  

ผู้ออกใบส ำคัญแสดง
สิทธ ิ

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน)  

ช่ือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 
(มหาชน) รุ่นที่ 1 (ANAN-W1)  

ชนิดของใบส ำคัญแสดง
สิทธ ิ

ระบช่ืุอผู้ ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ 

จ ำนวนใบส ำคัญแสดง
สิทธิที่ ออกและเสนอ
ขำย 

ไม่เกิน 833,250,000 หน่วย 
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จ ำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้
เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิ
ต ำมใบส ำคัญแสดง
สิทธ ิ

ไม่เกิน 833,250,000 หุ้น (มลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท) คิดเป็นร้อยละ 20 
ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนจ านวน 833,250,000 หุ้น 

วิธีกำรเสนอขำย / 
อัตรำกำรจัดสรร 

บริษัทฯ จะด าเนินการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ซึง่
ได้รับการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้ น โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ ถือหุ้ นที่จะท ำให้บริษัทมีหน้ำที่ตำม
กฎหมำยต่ำงประเทศ  ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบส าคัญแสดง
สิทธิ 1 หน่วย  

ทัง้นี ้ในกรณีที่มีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิ เหลือจากการค านวณดงักล่าวให้ตดั
เศษทิง้ทัง้จ านวน ใบส าคญัแสดงสิทธิที่เหลือจากการจดัสรรทัง้หมด บริษัทฯ จะท า
การยกเลิกใบส าคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจ านวนดังกล่าว ซึ่งจะท าให้คงเหลือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิในจ านวนเท่าที่จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ลงตวั 

รำคำเสนอขำยต่อหน่วย หน่วยละ 0.00 บาท 
อัตรำกำรใช้สิทธิของ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญับริษัทฯ ได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมี
การปรับอตัราการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนด
สิทธิฯ 

ในกรณีที่มีเศษของหุ้นหรือใบส าคญัแสดงสิทธิจากการค านวณ (หากมี) ให้ปัดเศษ
นัน้ทิง้ 

รำคำกำรใช้สิทธิ 1.65 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอตัราการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 
ตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิฯ 

วันที่ออกใบส 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 ซึง่ใบส าคญัแสดงสิทธิจะพ้นสภาพจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในวนั
ถัดไป) โดยบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ และไม่มีข้อก าหนด
เรียกให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิใช้สิทธิก่อนครบก าหนด 

ระยะเวลำกำรใช้สิทธิ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้แรกเม่ือครบ
ก าหนด 6 เดือน นบัจากวนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ (ซึง่ตรงกบัวนัที่ 14 มิถนุายน 
2565)   

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้ถดัไปในวนั
ท าการสุดท้ายของทุกไตรมาส นับจากวันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ  (โปรดดู
รายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ 1.4.1 วนัก าหนดการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ) 
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ทัง้นี ้วนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย คือ วนัที่ใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 2 ปี 
นบัจากวนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ (ซึง่ตรงกบัวนัที่ 14 ธนัวาคม 2566)     

หากวนัก าหนดการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้ใดไม่ตรงกับวนัท าการ ให้
เลื่อนวันก าหนดการใช้สิทธิเป็นวันท าการก่อนหน้าจากวันก าหนดการใช้สิทธิ
ดงักล่าว 

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

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิซึง่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ จะต้องแจ้ง
ความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญในภายในระยะเวลา 5 วนัท าการก่อนวัน
ก าหนดการใช้สิทธิในแตล่ะครัง้ ภายในช่วงเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.   

ส าหรับวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิซึง่ประสงค์จะใช้
สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัไม่
น้อยกวา่ 15 วนัก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย  

สถำนที่ติดต่อในกำรใช้
สิทธ ิ
 

บริษัท อนันดำ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน)  
ในกรณีมีการแต่งตัง้ตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ และ/หรือมีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงสถานที่ที่ติดต่อในการใช้สิทธิ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ ถือใบส าคัญแสดง 
สิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

วันใช้สิทธิครัง้แรก ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ครัง้แรกเม่ือครบ
ก าหนด 6 เดือน นบัจากวนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ซึง่ตรงกบัวนัที่ 14 มิถนุายน 
2565 

วันก ำหนดกำรใช้สิทธิ
ครัง้สุดท้ำย 

14 ธนัวาคม 2566    

กำรไม่สำมำรถยกเลิก
กำรแจ้งควำมจ ำนงใน
กำรใช้สิทธิ 

เม่ือผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ
ดงักล่าวได้  

ตลำดรองของใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ 

บริษัทฯ จะย่ืนค าขอเพื่อน าใบส าคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

ตลำดรองของหุ้นสำมัญ
ที่ เกิดจำกกำรใช้สิทธิ
แปลงสภำพ 

บริษัทฯ จะน าหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ
นีเ้ข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น  โปรดพิจารณาข้อ 1.16 ของข้อก าหนดสิทธิฯ ฉบบันี ้

เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่
เพื่อรองรับกำร
เปล่ียนแปลงกำรใช้
สิทธิ 

บริษัทฯ จะด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออตัราการใช้สิทธิตามเง่ือนไข
ในการปรับสิทธิ เม่ือมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนด
สิทธิและเง่ือนไขของใบส าคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีลักษณะตามที่
ก าหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 
34/2551 เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่
จะซือ้หุ้นที่ออกใหม่ เม่ือเกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้
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1. เม่ือบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงมลูค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทฯ  อนั
เป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบง่แยกหุ้นของบริษัทฯ  

2. เม่ือบริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่ให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชน
ทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจ ากัด โดย “ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออก
ใหม”่ ต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ 

3. เม่ือบริษัทฯ เสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ 
เสนอขายประชาชน ทัว่ไป และ/หรือ บคุคลในวงจ ากดัโดยที่หลกัทรัพย์นัน้มี
สิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญัได้ หรือให้สิทธิในการจองซือ้หุ้น
สามญั เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั โดย
ที่ “ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” ดงักล่าว 
ต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ” 

4. เม่ือบริษัทฯ จ่ายปันผลทัง้หมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามญัที่ออกใหม่ให้แก่ผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ 

5. เม่ือบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 90  ของก าไรสุทธิ
ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ  

6. ในกรณีที่มีเหตกุารณ์ใด ๆ อนัท าให้ผลตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สิทธิเสียสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิจะได้รับเม่ือมีการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิด้อยไปกวา่เดิม 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมของเง่ือนไขการปรับสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ในข้อ 1.5 

นำยทะเบียนของ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ  

ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตัง้ให้ท าหน้าที่เป็นนายทะเบียนของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิแทน 

เงื่อนไขอื่น ๆ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้ มีอ านาจกระท าการแทนบริษัทฯ หรือบคุคล
ที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ กรรมการผู้ มีอ านาจกระท าการแทนบริษัทฯ มอบหมาย 
มีอ านาจในการก าหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเง่ือนไขที่จ าเป็น และ/
หรือเก่ียวเน่ืองกบัการออกและการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ได้ทกุประการภายใต้
เง่ือนไขของกฎหมายที่เก่ียวข้อง และภายใต้กรอบของการอนุมัติของที่ประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้น โดยรายละเอียดดงักล่าวรวมถึงแตไ่ม่จ ากดัเพียง 

(ก) จดัเตรียมข้อก าหนดสิทธิและเง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสิทธิ รวมทัง้ก าหนด
รายละเอียดตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ เป็นต้น 

(ข) ให้ข้อมูล ติดต่อ จัดท า ลงนาม ส่งมอบ ย่ืน เอกสารต่าง ๆ ที่จ าเป็นหรือ
เก่ียวข้องกับการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ  ต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงาน หรือ
บคุคลอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
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(ค) การน าใบส าคญัแสดงสิทธิและหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

(ง) แต่งตัง้ผู้ รับมอบอ านาจช่วง ให้มีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ อันจ าเป็นและ
สมควรอันเก่ียวเน่ืองกับการออกและการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ เพื่อให้
การออกและการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ส าเร็จลลุ่วงทกุประการ 

(จ) จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ และมีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ ที่จ าเป็นเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของ
นายทะเบียน เพื่อให้การด าเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบรูณ์ 

วัตถุประสงค์ของกำร
ออกใบส ำคัญแสดง
สิทธิ และประโยชน์ที่
บริษัทฯ จะพึงได้รับ
จำกกำรจดัสรรหุ้นเพิ่ม
ทุนในครัง้นี ้

บริษัทฯ มีแผนที่จะน าเงินที่ได้รับการใช้สิทธิซือ้หุ้ นเพิ่มทุนดังกล่าว เพื่อใช้เป็น
เงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินงานของบริษัทฯ 

 
1.2 ใบส ำคัญแสดงสิทธิ สมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ และผู้ทรงสิทธิในใบส ำคัญแสดง

สิทธิ  

1.2.1 นายทะเบียนของใบส าคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ที่จะต้องออกใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิทุกราย โดยในส่วนของใบส าคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ จะระบุช่ือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิแทนในสมุด
ทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธินัน้ นายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิจะออกใบส าคญั
แสดงสิทธิ หรือออกใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามแบบที่นายทะเบียนของใบส าคญัแสดง
สิทธิก าหนดให้แก่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์  

1.2.2 นายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิมีหน้าที่ตามสญัญาแต่งตัง้นายทะเบียนของใบส าคญั
แสดงสิทธิที่จะต้องจัดท าและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิไว้จนกว่า
ใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดจะมีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ หรือจนกว่าครบก าหนด
อายใุบส าคญัแสดงสิทธิ (แล้วแตก่รณี) 

1.2.3 ผู้ทรงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิ  

- ผู้ทรงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิ กรณีทัว่ไป  

 สิทธิในใบส าคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ปรากฏช่ือเป็นเจ้าของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิจ านวนดังกล่าวที่ระบุอยู่ในสมุดทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิใน
ขณะนัน้ ๆ หรือในวนัก่อนวนัแรกของการปิดสมดุทะเบียนในกรณีที่มีการปิดสมดุทะเบียน
พกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ เว้นแต่จะได้มีการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ ซึ่งสามารถใช้
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ยันกับผู้ ออกใบส าคัญแสดงสิทธิได้ตามข้อ 1.3 เกิดขึน้แล้วในวันปิดสมุดทะเบียนที่
เก่ียวข้องข้างต้น ซึง่สิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิจะตกได้แก่ผู้ รับโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ 

- ผู้ทรงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิ กรณีที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สิทธิแทน 

สิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิจะตกได้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่นายทะเบียนของใบส าคญั
แสดงสิทธิได้รับแจ้งเป็นหนงัสือจากศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในใบส าคญั
แสดงสิทธิจ านวนดังกล่าวที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ โดย
จ านวนดงักล่าวจะต้องไม่เกินกว่าจ านวนรวมของใบส าคญัแสดงสิทธิในช่ือของศูนย์รับ
ฝากหลกัทรัพย์ที่ระบุอยู่ในสมดุทะเบียนในขณะนัน้ ๆ หรือในวนัก่อนวนัแรกของการปิด
สมดุทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีการปิดสมดุทะเบียน 

1.2.4 เม่ือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้งต่อนายทะเบียนของใบส าคัญแสดงสิทธิ นายทะเบียนของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ที่จะต้องออกใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ทรงสิทธิในใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่ฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิในใบส าคญัแสดง
สิทธิรายดงักล่าวเป็นผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิตาม
จ านวนที่ได้รับแจ้งจากศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้เม่ือได้มีการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ และ
ลงทะเบียนดังกล่าวแล้ว นายทะเบียนของใบส าคัญแสดงสิทธิจะแก้ไขจ านวนรวมของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ลงทะเบียนในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิไว้ในช่ือของศนูย์รับ
ฝากหลกัทรัพย์ โดยหกัจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในช่ือของผู้ทรง
สิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิออก ส่วนจ านวนรวมของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ศนูย์รับ
ฝากหลกัทรัพย์นัน้ หากนายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ได้ท าการแก้ไข (ไม่วา่ด้วยเหตุ
ใดก็ตาม) ให้ถือว่ามีจ านวนลดลงตามจ านวนของใบส าคัญแสดงสิทธิที่ได้แยกไปออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิและลงทะเบียนไว้ในช่ือของผู้ทรงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว 

1.3 กำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

1.3.1  การโอนใบส าคญัแสดงสิทธิที่มิได้ฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 
ดงันี ้

- การโอนใบส าคญัแสดงสิทธิระหว่างผู้ โอนและผู้ รับโอน การโอนใบส าคญัแสดงสิทธิจะ
สมบูรณ์เม่ือผู้ โอนใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งเป็นผู้ที่สมุดทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ระบช่ืุอเป็นเจ้าของใบส าคญัแสดงสิทธิในจ านวนที่จะท าการโอน หรือผู้ รับโอนคนสดุท้าย
โดยมีการสลกัหลงัแสดงการโอนต่อเน่ืองครบถ้วนจากผู้ที่ปรากฏช่ือดงักล่าว (แล้วแต่
กรณี) ได้ส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ รับโอนโดยลงลายมือช่ือสลกัหลงัแสดงการ
โอนไว้ด้วย 
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- ผลการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้ รับโอนกับบริษัทฯ การโอนใบส าคัญแสดง 
สิทธิจะใช้ยันกับบริษัทฯ ได้ก็ต่อเม่ือนายทะเบียนของใบส าคัญแสดงสิทธิได้รับค าขอ
ลงทะเบียนการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิพร้อมทัง้ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ผู้ รับโอนใบส าคญั
แสดงสิทธิได้ลงลายมือช่ือเป็นผู้ รับโอนในด้านหลงัของใบส าคญัแสดงสิทธินัน้ครบถ้วน
แล้ว 

- ผลของการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้ รับโอนกับบุคคลภายนอก การโอน
ใบส าคญัแสดงสิทธิจะใช้ยันกับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเม่ือนายทะเบียนของใบส าคญั
แสดงสิทธิได้ลงทะเบียนการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สิทธิเรียบร้อยแล้ว 

- การขอลงทะเบียนการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิจะต้องกระท า ณ ส านกังานใหญ่ของนาย
ทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิในวนัและเวลาท าการของนายทะเบียนของใบส าคญั
แสดงสิทธิ และจะต้องท าตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิ
ก าหนด โดยผู้ขอลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิที่ลงลายมือช่ือครบถ้วน
ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น พร้อมทัง้หลักฐานอื่นๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้องและความ
สมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนใบส าคญัแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิพร้อมทัง้หลกัฐานอื่น ๆ ตามที่นายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิก าหนด  

- นายทะเบียนของใบส าคัญแสดงสิทธิจะลงทะเบียนการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิในสมุด
ทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ พร้อมทัง้รับรองการโอนไว้ในใบส าคญัแสดงสิทธิภายใน 
7 วนัท าการนับแต่วนัที่นายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิได้รับค าขอลงทะเบียนและ
เอกสารหลกัฐานที่เก่ียวข้องครบถ้วนในกรณีที่ไม่ต้องออกใบส าคญัแสดงสิทธิให้ใหม่ หรือ
ภายใน 15 วันท าการนับแต่วันที่นายทะเบียนของใบส าคัญแสดงสิทธิได้รับค าขอ
ลงทะเบียนและเอกสารหลกัฐานที่เก่ียวข้องครบถ้วนในกรณีที่ต้องออกใบส าคญัแสดงสิทธิ
ใหม ่

- นายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิมีสิทธิปฏิเสธไม่รับด าเนินการตามค าขอลงทะเบียน
การโอนใบส าคัญแสดงสิทธิ หากนายทะเบียนของใบส าคัญแสดงสิทธิเห็นว่าการโอน
ใบส าคญัแสดงสิทธินัน้จะขดัต่อกฎหมายหรือขดัต่อข้อจ ากดัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ 
(ถ้ามี) โดยนายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิจะแจ้งให้ผู้ขอลงทะเบียนทราบภายใน 7 
วันท าการนับแต่วันที่นายทะเบียนของใบส าคัญแสดงสิทธิได้รับค าขอลงทะเบียนและ
เอกสารหลกัฐานที่เก่ียวข้อง 

1.3.2 ส าหรับการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ให้เป็นไปตามข้อบงัคบั
ของตลาดหลกัทรัพย์ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
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1.4 กำรใช้สิทธิและเงื่อนไขกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุน 

1.4.1 วนัก าหนดการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้แรกเม่ือครบก าหนด 6
เดือน นบัจากวนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ และสามารถใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิใน
ครัง้ถัดไปในวนัท าการสุดท้ายของทุกไตรมาส นับจากวนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

กำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ วันที่ใช้สิทธิ 

วนัใช้สิทธิครัง้ที่ 1 14 มิถนุายน 2565 

วนัใช้สิทธิครัง้ที่ 2 30 กนัยายน 2565 

วนัใช้สิทธิครัง้ที่ 3 30 ธนัวาคม 2565 
(เลื่อนจากวนัที่ 31 ธนัวาคม 2565 เน่ืองจากวนั

ดงักล่าวไม่ใช่วนัท าการ) 

วนัใช้สิทธิครัง้ที่ 4 31 มีนาคม 2566 

วนัใช้สิทธิครัง้ที่ 5 30 มิถนุายน 2566 

วนัใช้สิทธิครัง้ที่ 6 29 กนัยายน 2566 
(เลื่อนจากวนัที่ 30 กนัยายน 2566 เน่ืองจากวนั

ดงักล่าวไม่ใช่วนัท าการ) 

วนัใช้สิทธิครัง้ที่ 7 (ครัง้สดุท้าย) 14 ธนัวาคม 2566 

หากวนัก าหนดการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้ใด ไม่ตรงกับวนัท าการ ให้เลื่อนวนั
ก าหนดการใช้สิทธิเป็นวนัท าการก่อนหน้าจากวนัก าหนดการใช้สิทธิดงักล่าว 

1.4.2 การใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

ในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิซือ้
หุ้นสามญัเพิ่มทุนทัง้หมดหรือบางส่วนก็ได้ ส าหรับใบส าคญัแสดงสิทธิ  ที่เหลือและไม่ได้ใช้
สิทธิภายในวนัก าหนดการใช้สิทธิ บริษัทฯ จะถือว่าผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ไม่ประสงค์จะใช้
สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ดงักล่าว และให้ถือว่าใบส าคญัแสดงสิทธิ นัน้ ๆ สิน้สภาพโดย
ไม่มีการใช้สิทธิ ทัง้นี ้ไม่มีการเรียกให้ใช้สิทธิแปลงสภาพก่อนก าหนด 
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1.4.3 ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ 

ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ  จะต้องแจ้ง
ความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามวิธีที่ระบุไว้ในข้อ  1.4.6 โดยจะต้อง
แจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ภายในระหว่าง 5 วนัท าการก่อนวนั
ก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ภายในช่วงเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ยกเว้นส าหรับวัน
ก าหนดการใช้สิทธิครัง้สุดท้าย ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญ
ของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญในระหว่าง 15 วัน ก่อนวัน
ก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย  

หากวันก าหนดการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิครัง้ใดไม่ตรงกับวนัท าการ ให้เลื่อนวัน
ก าหนดการใช้สิทธิเป็นวนัท าการก่อนหน้าวนัก าหนดการใช้สิทธิดงักล่าว   

ทัง้นี ้เมื่อผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้แจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญั
แสดงสิทธิแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิดงักล่าวได้ 

บริษัทฯ จะแจ้งข่าวเก่ียวกับระยะเวลาย่ืนความจ านงในการใช้สิทธิ  อัตราการใช้สิทธิ ราคา
การใช้สิทธิ พร้อมทัง้สถานที่ใช้สิทธิผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ โดยบริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดดงักล่าวอย่างน้อย 5 วนัท าการก่อนระยะการ
แจ้งความจ านงในการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ส าหรับการใช้สิทธิครัง้สุดท้าย บริษัทฯ จะส่ง
จดหมายลงทะเบียนถึงผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ตามรายช่ือที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยบริษัทฯ จะปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ  21 วนั
ก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย และตลาดหลกัทรัพย์ฯ จะท าการขึน้เคร่ืองหมาย SP  
(ห้ามการซือ้ขาย) ล่วงหน้า 2 วนัท าการก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดง
สิทธิ ในกรณีที่วนัปิดสมดุทะเบียนดงักล่าว ตรงกบัวนัหยดุท าการของบริษัทฯ ให้เลื่อนเป็นวนั
ท าการก่อนหน้าวันปิดสมุดทะเบียน ทัง้นี  ้ใบส าคัญแสดงสิทธิจะพักการซือ้ขายจนถึงวัน
ก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย 

  1.4.4 นายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิ  

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  
เลขที่ 93 ชัน้ 14 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดงเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท์: 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
ทะเบียนจะต้องประกอบด้วยช่ือและนามสกลุ สญัชาติ และที่อยู่ของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ 
และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องตามที่ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์จะก าหนด ในกรณีข้อมูลไม่
ตรงกนั บริษัทฯ จะถือวา่สมดุทะเบียนเป็นข้อมลูที่ถกูต้อง 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ มีหน้าที่ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือข้อผิดพลาดในรายละเอียด
ในการลงบนัทึกในสมุดทะเบียน และนายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิจะเปลี่ยนแปลง
หรือแก้ไขข้อผิดพลาดดงักล่าว 

บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยจะแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และจะแจ้งต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ และส านกังาน ก.ล.ต. 
ภายใน 15 วนันบัแตว่นัที่มีการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว  

1.4.5 สถานที่ติดตอ่ในการใช้สิทธิ  

 บริษัท อนันดำ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) 
 ฝ่ายเลขานกุารบริษัท 
 เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชัน้ที่ 11 ถนนพระราม 4 
 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
 โทรศพัท์: (662) 056-2222 โทรสาร: (662) 056-2332  

Website: www.ananda.co.th  

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ และ/หรือ สถานที่ที่
ติดต่อในการใช้สิทธิ บริษัทฯ จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ 
ทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

1.4.6 ขัน้ตอนการใช้สิทธิ 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถขอรับใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ที่บริษัทฯ 
หรือตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซด์ของบริษัท ฯ 
(www.ananda.co.th) โดยสามารถแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่
บริษัทฯ หรือตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิตามระยะเวลาการแจ้งความจ านงใน
การใช้สิทธิตามที่ระบใุนข้อ 1.4.3 ข้างต้น 

ในกรณีที่ใบส าคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์  (Scripless) ผู้ ถือใบส าคัญแสดง
สิทธิที่ต้องการใช้สิทธิ ต้องแจ้งความจ านงและกรอกแบบค าขอเพื่อขอถอนใบส าคญัแสดง
สิทธิตามที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก าหนด  

http://www.ananda.co.th/
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(ก) ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์ของตนอยู่ในบัญชี 
“บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ ฝาก” ผู้ ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจ านงและกรอกแบบค าขอเพื่อขอถอน
ใบส าคญัแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก าหนด โดยย่ืนต่อบริษัทหลกัทรัพย์ที่
เป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลกัทรัพย์ดงักล่าวจะ
ด าเนินการแจ้งกบัศนูย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิจากบญัชี 
“บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์จะด าเนินการออกใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้เป็นหลักฐาน
ประกอบการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ 

(ข) ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิไม่มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ โดยใบส าคญัแสดง
สิทธิ อยู่กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ใน “บญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์” ผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสิทธิ ที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจ านงและกรอกแบบค าขอเพื่อขอถอน
ใบส าคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก าหนด โดยย่ืนต่อศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์เพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิ จาก “บญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์” โดย
ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์จะด าเนินการออกใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ เพื่อใช้เป็น
หลกัฐานประกอบการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ 

ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ(ทัง้ที่ถือเป็นใบส าคัญแสดงสิทธิและในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ 
(Scripless)) ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั จะต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขการแจ้งความจ านง
ในการใช้สิทธิ โดยต้องด าเนินการและส่งเอกสารแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิภายใน
ระยะเวลาแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ ดงันี ้ 

(ก) แบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน 
และครบถ้วนทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิและส่งให้แก่
บริษัทฯหรือตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความ
จ านงในการใช้สิทธิ 

(ข) ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ก าหนด ซึ่งผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิลงลายมือช่ือผู้ โอนด้านหลงั ตามจ านวนที่ระบุ
ในแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิ และหนงัสือมอบอ านาจให้ผู้อื่นมารับใบส าคญั
แสดงสิทธิฉบบัใหม่ส าหรับใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่ได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี) และสง่ให้แก่
บริษัทฯ หรือตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ 

(ค) ช าระเงินตามจ านวนที่ระบุในใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 
และส่งหลกัฐานการช าระเงินให้แก่บริษัทฯ หรือตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้
สิทธิ โดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้น จะต้อง (1) โอนเงินเข้า
บัญชีธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ประเภทบัญชี: สะสมทรัพย์  ช่ือบัญชี : 
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“บมจ. อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์” เลขที่บญัชี 340-2-67143-3 โดยให้แนบหลกัฐาน
การโอนเงินที่ธนาคารออกให้ พร้อมระบุช่ือ-นามสกุล และเบอร์โทรศพัท์ที่สามารถ
ติดต่อไว้ด้วย หรือ (2) ช าระเป็นเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ ที่สามารถเรียก
เก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วนัท าการนบัจากวนัที่แจ้งความจ านงการ
ใช้สิทธิ โดยเช็คบคุคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟ ต้องลงวนัที่ก่อนก าหนดการใช้สิทธิ 
3 วนัท าการ และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย  พร้อมระบช่ืุอ-นามสกลุ และเบอร์โทรศพัท์
ที่สามารถติดต่อไว้ด้วย หรือ (3) ช าระโดยวิธีการอื่นตามแต่ที่บริษัทฯ และ/หรือ 
ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ จะเป็นผู้ก าหนดและแจ้งให้ทราบตอ่ไป 

ทัง้นี ้การใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัดงักล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือบริษัทฯ หรือตวัแทน
รับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ เรียกเก็บเงินดงักล่าวได้แล้วเท่านัน้ หากบริษัทฯ 
หรือตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุผลใด ๆ ที่
มิได้เกิดจากความผิดของบริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ 
บริษัทฯ จะถือว่าผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ แสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทุนในครัง้นัน้ โดยบริษัทฯ หรือตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ 
จะจดัส่งใบส าคญัแสดงสิทธิพร้อมกบัเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ที่เรียกเก็บเงิน
ไม่ได้คืนให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิภายใน 14 วนั นบัจากวนัก าหนดการใช้สิทธิ 
ทัง้นี ้บริษัทฯ จะถือว่าใบส าคญัแสดงสิทธินัน้ ๆ สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิซึง่
บริษัทฯ หรือตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบีย้ 
และ/หรือคา่เสียหายอื่นใด ไม่วา่กรณีใด ๆ 

(ง) ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบคา่อากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด (ถ้า
มี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรหรือข้อบังคับหรือกฎหมายต่าง ๆ  ที่ใช้
บงัคบัในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 

(จ) หลกัฐานประกอบการใช้สิทธิ 

1) บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย  :  ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาบตัรข้าราชการ 
หรือส าเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่
หมดอาย ุ(ในกรณีมีการเปลี่ยนช่ือ/ชื่อสกุล ซึง่ท า
ให้ช่ือ/ช่ือสกุล ไม่ตรงกับใบส าคญัแสดงสิทธิ ให้
แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบ
แจ้งเปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกุล เป็นต้น) พร้อมลงลายมือ
ช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

2) บคุคลธรรมดาตา่งด้าว  : ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง 
พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 
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3) นิติบคุคลสญัชาติไทย :  (ก)  ส าเนาหนังสือรับรองบริษัท ที่กระทรวง
พาณิชย์ออกให้ ไม่ เ กิน 6 เดือนก่อนวัน
ก าหนดการใช้สิทธิ พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง
โดยกรรมการผู้ มีอ านาจที่มีช่ือปรากฏอยู่ใน
หนังสือรับรองบริษัทนัน้ และประทับตรา
ส าคญัของนิติบคุคลนัน้ (ถ้ามี) และ 

(ข)  ส าเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแต่
กรณี) ของผู้ มีอ านาจลงนามที่ได้ลงลายมือ
ช่ือรับรองส าเนาถกูต้องในเอกสารตามข้อ 3) 
(ก) พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

4) นิติบคุคลตา่งด้าว :  (ก) ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตัง้นิติ
บุคคล และ/หรือ หนังสือรับรองนิติบุคคล 
พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้องโดย
กรรมการผู้ มีอ านาจและประทับตราส าคัญ
ของนิติบคุคลนัน้ (ถ้ามี) และ 

 (ข) ส าเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแต่
กรณี) ของผู้ มีอ านาจลงนามที่ได้ลงลายมือ
ช่ือรับรองส าเนาถกูต้องในเอกสารตามข้อ 4) 
(ก) พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

เอกสารตามข้อ 4) (ก) และ 4) (ข) ซึ่งผู้ มี
อ านาจลงนามลงลายมือช่ือรับรองส าเนา
ถกูต้องแล้ว จะต้องได้รับรองลายมือช่ือโดย 
Notary Public และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 
ก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิ 

 5) กรณีคสัโตเดียน :   ส าเนาเอกสารการจดทะเบียน พร้อมหนังสือ
แต่งตัง้คสัโตเดียน และเอกสารหลกัฐานของผู้ มี
อ านาจลงลายมือช่ือ ตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแต่
กรณี) พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

   เอกสารตามข้อ 5) ซึ่ งผู้ มีอ านาจลงนามลง
ลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้องแล้ว จะต้องได้
รับรองลายมือช่ือโดย Notary Public และมีอายุ
ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิ 
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1.4.7 จ านวนหน่วยของใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซือ้หุ้ น
สามญั จะต้องเป็นจ านวนเต็มเท่านัน้ โดยอตัราการใช้สิทธิเท่ากบัใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบ
แทนใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามญั 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอตัราการใช้สิทธิ
ตามเง่ือนไขการปรับสิทธิตามข้อ 1.5 

1.4.8 จ านวนหุ้นสามญัที่ออกให้เม่ือมีการใช้สิทธิจะค านวณโดยการน าจ านวนเงินในการใช้สิทธิ ซึง่ผู้
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิได้ช าระตามที่กล่าวข้างต้น หารด้วย
ราคาการใช้สิทธิในขณะที่มีการใช้สิทธินัน้ โดยบริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเป็นจ านวนเต็ม ไม่
เกินจ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ คณูด้วยอตัราการ
ใช้สิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออตัราการใช้สิทธิแล้วท าให้มีเศษเหลืออยู่จาก
การค านวณดังกล่าว บริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ จะไม่น าเศษ
ดงักล่าวมาคิดค านวณและจะช าระเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดงักล่าวโดยไม่มีดอกเบีย้และ
คา่เสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ภายใน 14 วนั
นับจากวันก าหนดการใช้สิทธิ ทัง้นี ้ตามวิธีการและเง่ือนไขที่ก าหนดโดยบริษัทฯ และ /หรือ 
ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ 

อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากได้มีการส่งมอบเช็คคืนเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือเงินที่
ได้รับไว้โดยไม่มีการใช้สิทธิหรือไม่สามารถใช้สิทธิได้ โดยได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่
อยู่ที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิโดยถกูต้องแล้วและให้ถือว่าผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สิทธิได้รับเงินคืนแล้วโดยชอบและผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/
หรือ คา่เสียหายใด ๆ อีกตอ่ไป 

1.4.9 ในการใช้สิทธิแต่ละครัง้ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ จะสามารถใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญั โดย
ไม่มีการก าหนดจ านวนหุ้นสามญัขัน้ต ่า  

1.4.10 หากบริษัทฯ และ/หรือตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ ได้รับเอกสารแจ้งความจ านง
ในการใช้สิทธิตามข้อ 1.4.6 (จ) ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือจ านวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับ
ช าระไม่ครบตามจ านวนที่ระบไุว้ในแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั หรือบริษัท
ฯ ตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิกรอกลงในแบบแสดงความจ านงการใช้
สิทธิซือ้หุ้ นสามัญนัน้ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง  หรือติดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) ไม่ครบถ้วน
ถูกต้องตามบทบญัญัติแห่งประมวลรัษฎากร ข้อบงัคบั หรือกฎหมายต่าง ๆ ผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสิทธิ จะต้องท าการแก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ 
หากผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ท าการแก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลาดงักล่าว บริษัทฯ จะ
ถือว่าผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั และบริษัทฯ และ/
หรือตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิจะจดัส่งเงินที่ได้รับ และใบส าคญัแสดงสิทธิคืน
ให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิภายใน 14 วนันับจากวนัก าหนดการใช้สิทธิ ตามวิธีการและ
เง่ือนไขที่ก าหนดโดยบริษัทฯ และ/หรือตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ โดยให้ถือว่า



 

หน้า 17 

ใบส าคญัแสดงสิทธินัน้ สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบีย้
และ/หรือคา่เสียหายอื่นใด ไม่วา่กรณีใด ๆ  

ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิช าระเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัทฯ และ/หรือตวัแทน
รับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ มีสิทธิที่จะด าเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไปนี  ้ตามที่
บริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิจะเห็นสมควร โดย 

ก) ถือวา่การแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิสิน้สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ หรือ 

ข) ถือว่าจ านวนหุ้นสามญัที่จองซือ้มีจ านวนเท่ากับจ านวนเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิ
ตามราคาการใช้สิทธิ หรือ 

ค) ให้ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิช าระเงินเพิ่มเติมตามจ านวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้
ครบถ้วนภายในระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ หากบริษัทฯ และ/หรือ
ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ ไม่ได้รับเงินครบตามจ านวนในการใช้สิทธิ
ภายในระยะเวลาดงักล่าว บริษัทฯ หรือตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ จะ
ถือว่าการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิสิน้สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และให้ถือ
ว่าใบส าคัญแสดงสิทธินัน้ สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ  บริษัทฯ และ/หรือ
ตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิจะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบีย้และ/หรือ
คา่เสียหายอื่นใด ไม่วา่กรณีใด ๆ  

ในกรณีตามข้อ ก) และ ค) บริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ จะส่งเงิน
ที่ได้รับไว้โดยไม่มีดอกเบีย้ คืนให้แก่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยจะถือว่าไม่มีการใช้สิทธิ
ดงักล่าวหรือไม่สามารถใช้สิทธิได้ ภายใน 14 วนันบัจากวนัก าหนดการใช้สิทธิ ตามวิธีการและ
เง่ือนไขที่ก าหนดโดยบริษัทฯ และ/หรือตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ อย่างไรก็ดี ไม่
ว่ากรณีใด ๆ หากได้มีการส่งมอบเช็คคืนเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือเงินที่ได้รับไว้โดยไม่มี
การใช้สิทธิหรือไม่สามารถใช้สิทธิได้ โดยได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ใน
ใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้วและให้ถือว่าผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้รับเงิน
คืนแล้วโดยชอบและผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือ คา่เสียหาย
ใด ๆ อีกต่อไป 

ในกรณีตามข้อ ข) บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ จะถือว่ามีการใช้
สิทธิเพียงบางส่วน และให้ถือว่าผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสละสิทธิในการซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ในส่วนที่เหลือ โดยบริษัทฯ และ/หรือตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิจะไม่รับผิดชอบ
ตอ่ดอกเบีย้และ/หรือคา่เสียหายอื่นใด ไม่วา่กรณีใด ๆ 

1.4.11 เม่ือผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั ได้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขการแจ้ง
ความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญ กล่าวคือ ได้ส่งมอบทัง้ใบส าคญัแสดงสิทธิ แบบแสดง
ความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั พร้อมทัง้หลกัฐานประกอบการใช้สิทธิตามข้อ 1.4.6 จ) 
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และช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัถกูต้องและครบถ้วนสมบรูณ์ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะไม่
สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้ เว้นแตจ่ะได้รับความยินยอมเป็นหนงัสือจากบริษัทฯ  

1.4.12 เม่ือพ้นก าหนดวนัก าหนดใช้สิทธิแล้ว แต่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิยงัมิได้ปฏิบตัิตามเง่ือนไข
ของการใช้สิทธิที่ก าหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบส าคญัแสดงสิทธินัน้ ๆ สิน้สภาพลงโดย
ไม่มีการใช้สิทธิ และผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะใช้สิทธิใด ๆ ไม่ได้อีก 

1.4.13 บริษัทฯ จะย่ืนขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุช าระแล้วของบริษัทฯ ต่อกระทรวงพาณิชย์ตาม
จ านวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ส าหรับการใช้สิทธิภายใน  14 วัน นับตัง้แต่วันที่บริษัทฯ ได้รับ
ช าระคา่หุ้นตามจ านวนที่มีการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ และบริษัทฯ จะด าเนินการให้นายทะเบียน
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จดทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธินัน้เข้าเป็นผู้ ถือหุ้นสามญั
ของบริษัทฯ ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นตามจ านวนหุ้นสามญัที่ค านวณได้จากการใช้สิทธินัน้ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะด าเนินการย่ืนค าขอให้รับหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่ออกเน่ืองจากการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนเข้าซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายใน 30 วนั
นบัแตว่นัก าหนดการใช้สิทธิ 

หุ้นสามญัใหม่ที่ออกเน่ืองจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและสถานะเท่า
เทียมกับหุ้นสามญัของบริษัทฯ ที่ได้ออกไปก่อนหน้าแล้วทกุประการ  นบัตัง้แต่วนัที่มีการจด
แจ้งช่ือของผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือผู้ รับสิทธิแทนเป็นผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ และจด
ทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วเน่ืองจากการออกหุ้นสามัญใหม่  จากการใช้สิทธิตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิกบักระทรวงพาณิชย์แล้ว 

1.4.14 ในกรณีที่หุ้นสามัญที่ส ารองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิไม่เพียงพอ บริษัทฯ จะด าเนินการชดใช้
คา่เสียหายที่เกิดขึน้ให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามข้อ 1.8 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะไม่ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้
สิทธิได้ ถึงแม้ว่าจะมีหุ้นสามญัเพียงพอ ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นบคุคลต่างด้าว
หรือนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ เพราะมีลกัษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจ ากัด
การถือหุ้นของคนตา่งด้าวตามที่ระบใุนข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

1.5 เงื่อนไขกำรปรับสิทธิใบส ำคัญแสดงสิทธิ  

 เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม บริษัทฯ จะ
ด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัตลอดอายขุองใบส าคญัแสดง
สิทธิ เมื่อเกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

 1.5.1 เม่ือบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงมลูค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทฯ อนัเป็นผลมาจากการ
รวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้นของบริษัทฯ โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้
สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีนบัตัง้แต่วนัที่มลูค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ 
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ได้เผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซึง่การปรับสิทธินี ้
ท าเพื่อให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้รับหุ้นจ านวนเท่าเดิม เสมือนว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง
มลูค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทฯ 

(1)  ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

Price 1  =  Price 0 x Par 1 
                              Par 0 

(2)  อตัราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

Ratio 1  =  Ratio 0 x Par 0 
                              Par 1 

โดยที่  Price 1  คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง 

 Price 0  คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 

 Ratio 1  คือ  อตัราการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง 

 Ratio 0  คือ  อตัราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 

 Par 1  คือ  มลูค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามญัหลงัการเปลี่ยนแปลง 

 Par 0  คือ  มลูค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามญัก่อนการเปลี่ยนแปลง 

1.5.2 เม่ือบริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้กับผู้ ถือหุ้นเดิม  และ/หรือประชาชน
ทั่วไป และ/หรือ ต่อบุคคลในวงจ ากัด โดย “รำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่” 
ค านวณได้ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของ “รำคำตลำดของหุ้ นสำมัญของบริษัทฯ ” ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้น
สามญัของบริษัทฯ ไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่ (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรัพย์
ฯ ขึน้เคร่ืองหมาย XR) ส าหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/
หรือวนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือบุคคลใน
วงจ ากดั แล้วแตก่รณี 

“รำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่” ค านวณได้จากจ านวนเงินทัง้หมดที่บริษัทฯ 
จะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามญั หกัด้วยคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการเสนอขายหลกัทรัพย์ที่
ออกนัน้ (ถ้ามี) หารด้วยจ านวนหุ้นสามญัที่ออกใหม่ทัง้หมด 

อนึ่ง ในกรณีที่เม่ือมีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 ราคาการเสนอ
ขาย ในเง่ือนไขที่จะต้องจองซือ้หุ้นดงักล่าวด้วยกัน ให้น าราคาเฉลี่ยทัง้ 2 ราคา และจ านวน
หุ้นที่ออกใหม่ทัง้หมดมาค านวณราคาสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การ
เสนอขายพร้อมกันดงักล่าวไม่อยู่ภายในเง่ือนไขที่ต้องจองซือ้ด้วยกัน ให้น าจ านวนหุ้นและ
ราคาเสนอขายเฉพาะของหุ้นสามญัที่ออกใหม่ซึง่ “ราคาสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัที่ออกใหม่” 
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ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของ "ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ" มาค านวณการเปลี่ยนแปลง
เท่านัน้ 

"รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ" ได้ก าหนดไว้เท่ากบั ราคาเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุ้น
สามญัของบริษัทฯ ที่มีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์ 7 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัที่
ใช้ในการค านวณ ซึง่ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั เท่ากบั มลูค่าการซือ้ขายหุ้นสามญัทัง้หมด
ของบริษัทฯ หารด้วยจ านวนหุ้นสามญัของบริษัทฯ ที่มีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์ 

“วันที่ใช้ในกำรค ำนวณ” หมายถึงวนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามญัจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้หุ้น
สามัญที่ออกใหม่ (วนัแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึน้เคร่ืองหมาย XR) ส าหรับกรณีที่เป็นการ
เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัที่ออก
ใหม่ส าหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือกรณีที่เป็นการเสนอขาย
ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั แล้วแตก่รณี 

ในกรณีที่ไม่สามารถหา “รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ” เน่ืองจากหุ้นสามญัไม่มี
การซือ้ขายในช่วงเวลาดงักล่าว บริษัทฯ จะด าเนินการก าหนดราคายุติธรรมของหุ้นสามัญ
ของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการค านวณแทน 

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

(1)  ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

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

(2)  อตัราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

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

โดยที่่  

Price 1 คือ   ราคาการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง  

Price 0 คือ   ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

Ratio 1 คือ อตัราการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง 

Ratio 0 คือ   อตัราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

MP คือ   ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ 

A คือ   จ านวนหุ้นสามญัที่ได้เรียกช าระเต็มมลูค่าแล้ว ณ วนัก่อนปิด
สมดุทะเบียนหรือวนัก่อนวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นเพื่อสิทธิใน
การจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่กรณีเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่
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ผู้ ถือหุ้ นเดิม และ/หรือวันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้ น
สามัญที่ออกใหม่กรณีเสนอขายหุ้ นสามัญให้แก่ประชาชน
ทั่วไป และ /หรือกรณีเสนอขายหุ้ นสามัญให้แก่บุคคลใน
วงจ ากดั แล้วแตก่รณี 

B คือ   จ านวนหุ้นสามญัที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/
หรือเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป  และ/หรือเสนอขายให้แก่
บคุคลในวงจ ากดั 

BX คือ   จ านวนเงินที่จะได้รับทัง้สิน้ หลงัหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการ
ออกหลกัทรัพย์นัน้ (ถ้ามี) ทัง้จากการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิม และ/หรือเสนอขายประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขาย
ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั 

1.5.3 เม่ือบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม และ/หรือเสนอขาย
ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจ ากัดโดยที่หลักทรัพย์นัน้มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ   / 
เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญัได้ หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญั เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบส าคญั
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั (“หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภำพ”) โดยที่ “รำคำ
สุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” ดงักล่าวต ่ากว่าร้อยละ 90 ของ 
“รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ” 

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผู้ซื อ้
หุ้นสามญัจะไม่ได้รับสิทธิในการซือ้หลกัทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่มีสิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็น
หุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญั ส าหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้กบัผู้ ถือหุ้น
เดิม (Right Issue) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่มีสิทธิที่จะ
แปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามัญ กรณีเสนอขาย
ให้กบัประชาชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั แล้วแตก่รณี 

“รำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” ค านวณได้จากจ านวนเงินที่
บริษัทฯ จะได้รับจากการขายหลักทรัพย์ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ 
หรือให้สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญั หกัด้วยคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการออกหลกัทรัพย์นัน้ (ถ้า
มี) รวมกบัเงินที่จะได้รับจากการแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญั หรือใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั
นัน้ หารด้วยจ านวนหุ้นทัง้สิน้ที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธินัน้ 

อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพพร้อมกันมากกว่า 1 
ราคาการเสนอขาย ในเง่ือนไขที่จะต้องจองซือ้หลักทรัพย์ดังกล่าวด้วยกัน ให้ค านวณการ
เปลี่ยนแปลงจาก หลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพทัง้หมด แต่ในกรณีที่การเสนอ
ขายพร้อมกนัดงักล่าวไม่อยู่ภายในเง่ือนไขที่ต้องจองซือ้ด้วยกนั ให้ค านวณการเปลี่ยนแปลง
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จาก หลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ ซึ่ง "ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออก
ใหม่เพื่อรองรับสิทธิ" ต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของ "ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ" เท่านัน้  

"รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ" มีความหมายเช่นเดียวกบัรายละเอียดในข้อ 1.5.2 
ข้างต้น 

“วันที่ใช้ในกำรค ำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ ซือ้หุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้
หลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพเปลี่ยนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซือ้
หุ้ นสามัญ ส าหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม (Right 
Issue) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพ
เป็นหุ้ นสามัญ หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้ นสามัญส าหรับกรณีที่ เป็นการเสนอขายให้แก่
ประชาชนทัว่ไป และ/หรือกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั แล้วแตก่รณี 

(1)  ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

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

(2)  อตัราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

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

                                   [(A x MP) + BX] 

โดยที่  

Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง  

Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 

Ratio 1 คือ อตัราการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง 

Ratio 0 คือ   อตัราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 

MP คือ   ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ 

A คือ   จ านวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกช าระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิด
สมดุทะเบียนหรือวนัก่อนวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นเพื่อสิทธิใน
การจองซือ้หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / 
เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามัญ กรณี
เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือวันก่อนวันแรกของการ
เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือ
เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซือ้หุ้ นสามัญ 
กรณีเสนอขายตอ่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือกรณีเสนอขายให้แก่
บคุคลในวงจ ากดั แล้วแตก่รณี 
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B คือ   จ านวนหุ้ นสามัญที่ออกใหม่ เพื่ อรอง รับการใช้สิท ธิของ
หลักทรัพย์ใด ๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพหรือเปลี่ยนเป็นหุ้ น
สามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามัญตามที่เสนอขาย
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป และ/
หรือ เสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั 

BX คือ   จ านวนเงินที่จะได้รับทัง้สิน้ หลงัหกัค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการ
ออกหลกัทรัพย์ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้น
สามญัได้ หรือให้สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญั ส าหรับการเสนอ
ขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชนทัว่ไป และ/
หรือ เสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั รวมกบัเงินที่จะได้รับจาก
การใช้สิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิ
ในการจองซือ้หุ้นสามญั 

1.5.4 เม่ือบริษัทฯ จ่ายปันผลทัง้หมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามญัที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
ซึง่การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผู้
ซือ้หุ้นสามญัจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ขึน้เคร่ืองหมาย XD) 

(1)  ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

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

(2)  อตัราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

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

โดยที่  

Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง  

Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

Ratio 1 คือ   อตัราการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง 

Ratio 0 คือ   อตัราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

A คือ   จ านวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกช าระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิด
สมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น หรือวนัก่อนวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นเพื่อ
สิทธิในการรับหุ้นปันผล 

B คือ จ านวนหุ้นสามญัที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามญัปันผล 
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1.5.5 เม่ือบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมของ
บริษัทฯ (งบการเงินตรวจสอบงวดปีบญัชีที่จ่ายเงินปันผล)) หลงัจากหกัขาดทนุสะสม เงินทนุ
ส ารองตามกฎหมาย ส่วนของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยและภาษีเงินได้จากผลการด าเนินงานในรอบ
ระยะเวลาบญัชีใด ๆ ในระหวา่งอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ  

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผู้ซือ้
หุ้นสามญัจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ขึน้เคร่ืองหมาย XD) 

ทัง้นี ้อตัราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กบัผู้ ถือหุ้น ค านวณโดยน าเงินปันผลที่จ่ายออกจริง
จากผลการด าเนินงานในแต่ละรอบระยะปีบญัชี หารด้วยก าไรสทุธิตามงบการเงินรวมของ
บริษัทฯ หลงัหักภาษีเงินได้และหลงัจากหักขาดทุนสะสมและส ารองตามกฎหมาย ของผล
การด าเนินงานของรอบระยะเวลาปีบญัชีเดียวกนั โดยที่เงินปันผลที่จ่ายออกจริงดงักล่าวให้
รวมถึงเงินปันผลที่จ่ายระหวา่งกาลในแตล่ะรอบบญัชีดงักล่าวด้วย 

“วันที่ใช้ในกำรค ำนวณ” หมายถึง วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามญัจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล (วนั
แรกที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ขึน้เคร่ืองหมาย XD)  

(1)  ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

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

(2)  อตัราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

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

โดยที่  

Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง  

Price 0 คือ   ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 

Ratio 1 คือ   อตัราการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง 

Ratio 0 คือ   อตัราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 

MP คือ   ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ 

D คือ   เงินปันผลตอ่หุ้นที่จ่ายจริงแก่ผู้ ถือหุ้น 

R คือ   เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายในอตัราร้อยละ 90 ของก าไรสทุธิตามงบ
การเงินรวมของบริษัทฯ โดยค านวณจากก าไรสทุธิหลกัหกัภาษี
เงินได้และหลังจากหักขาดทุนสะสมและส ารองตามกฎหมาย 
จากผลการด าเนินงานในรอบปีบัญชี หารด้วยจ านวนหุ้ น
ทัง้หมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล 
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1.5.6 ในกรณีที่มีเหตกุารณ์ใด ๆ อนัท าให้ผลตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิเสียสิทธิหรือใบ
แทนใบส าคญัแสดงสิทธิจะได้รับเม่ือมีการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม โดย
ที่เหตุการณ์ใด ๆ นัน้ไม่ได้ก าหนดอยู่ในข้อ 1.5.1 ถึง ข้อ 1.5.5 ดงักล่าวข้างต้น บริษัทฯ มีสิทธิ
พิจารณาเพื่อก าหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือ
ปรับจ านวนหน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิแทนอตัราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม โดยไม่ท าให้สิทธิ
ของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิด้อยไปกวา่เดิม โดยให้ถือวา่ผลการพิจารณานัน้เป็นที่สดุ  

ทัง้นี ้ในกรณีการปรับสิทธิข้างต้น ให้บริษัทฯ แจ้งการปรับอตัราและราคาของใบส าคญัแสดง
สิทธิทนัที หรือก่อนวนัที่อตัราหรือราคาใช้สิทธิมีผลบงัคบั  และแจ้งให้ส านกังาน ก.ล.ต. และ
นายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิทราบถึงรายละเอียดดงักล่าวด้วยภายในระยะเวลา 15 
วนั นบัตัง้แตว่นัที่มีเหตใุห้ต้องด าเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิดงักล่าว 

1.5.7 การค านวณการเปลี่ยนราคาการใช้สิทธิและ/หรือ อตัราการใช้สิทธิตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 
เป็นอิสระตอ่กนั โดยในกรณีที่มีเหตกุารณ์ตา่ง ๆ เกิดขึน้พร้อมกนั ให้ค านวณการเปลี่ยนแปลง
เรียงล าดบัดงันี ้คือ ข้อ 1.5.1 ข้อ 1.5.5 ข้อ 1.5.4 ข้อ 1.5.2 ข้อ 1.5.3 และข้อ 1.5.6 โดยในแต่
ละล าดบัครัง้ที่มีการค านวณการเปลี่ยนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิและอตัราการ
ใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 ต าแหน่ง 

1.5.8 การค านวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอตัราการใช้สิทธิตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 
จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งท าให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึน้ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิลดลง 
เว้นแตก่รณีการรวมหุ้น  

ส าหรับการค านวณจ านวนเงินจากการใช้สิทธิ จะค านวณจากราคาการใช้สิทธิใหม่หลงัการ
เปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง) คณูกบัจ านวนหุ้นสามญั โดยจ านวนหุ้นสามญัค านวณได้
จาก อตัราการใช้สิทธิใหม่ (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)  คณูกบัจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่แสดง
ความจ านงการใช้สิทธิ เม่ือค านวณได้จ านวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้นให้ตดัเศษของหุ้นนัน้ทิง้ 
ในกรณีจ านวนเงินที่ค านวณได้จากการใช้สิทธิมีเศษของบาท ให้ใช้ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 

ทัง้นี ้ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิจนเป็นผลท าให้ราคาการใช้สิทธิใหม่ที่
ค านวณตามสตูรมีราคาต ่ากวา่มลูค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามญั (Par Value) ของบริษัทฯ บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิที่จะปรับราคาการใช้สิทธิใหม่เพียงเท่ากับมลูค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามญัเท่านัน้  
เว้นแต่กฎหมายจะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ส าหรับอตัราการใช้สิทธิใหม่ให้ใช้อตัราการใช้สิทธิ
ที่ค านวณได้ตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 เช่นเดิม  

1.5.9 บริษัทฯ อาจท าการปรับราคาการใช้สิทธิควบคู่กับการออกใบส าคญัแสดงสิทธิใหม่ทดแทน
การปรับอตัราการใช้สิทธิก็ได้ 

1.5.10 การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 และ/
หรือ การออกใบส าคญัแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอตัราการใช้สิทธิตามข้อ 1.5.9 บริษัทฯ 
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จะด าเนินการแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับการปรับสิทธิโดยบอกถึงเหตุผลที่ต้องมีการปรับสิทธิ 
รายละเอียดวิธีการค านวณ ราคาการใช้สิทธิใหม่ อตัราการใช้สิทธิใหม่ วนัที่การปรับสิทธิมีผล
บังคับ และจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออกทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิต่อตลาด
หลกัทรัพย์ฯ โดยบริษัทจะแจ้งการปรับอตัราและราคาของใบส าคญัแสดงสิทธิทนัที หรือก่อน
วันที่อัตราหรือราคาใช้สิทธิมีผลบังคับผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ของ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และแจ้งต่อส านกังาน ก.ล.ต. และนายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิ  
ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่การปรับสิทธิมีผลบงัคบัใช้  และจดัส่งข้อก าหนดสิทธิที่แก้ไข
เพิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่ได้รับการร้องขอเป็นหนงัสือ
จากผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ และจะจัดให้มีการเก็บรักษาส าเนาข้อก าหนดสิทธิที่แก้ไข
เพิ่มเติม ณ ส านกังานใหญ่ของบริษัทฯ และส านกังานใหญ่ของตวัแทนรับแจ้งความจ านงใน
การใช้สิทธิ (ถ้ามี) เพื่อให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถขอตรวจสอบส าเนาข้อก าหนด
สิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ในวนัและเวลาท าการของสถานที่ดงักล่าว 

1.6 กำรแก้ไขเพิ่มเตมิข้อก ำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

1.6.1 การปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.5 ข้างต้น และการแก้ไขที่ท าให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิโดยชดัแจ้งหรือที่ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและการแก้ไขใน
ส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคญั เช่น แก้ไขขัน้ตอนการใช้สิทธิ ซึ่งการแก้ไขเพิ่มเติมนีจ้ะต้องไม่ขดัต่อ
บทบญัญัติหรือหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือ 
กฎหมายอื่นใดที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ กฎ ระเบียบ หรือข้อบงัคบั หรือค าสัง่ที่มีผลบงัคบัทั่วไป  
หรือประกาศ หรือข้อบงัคบัของส านกังาน ก.ล.ต. ที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้การแก้ไขเพิ่มเติมดงักล่าว
ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งบริษัทฯ กระท าได้โดยไม่ต้องได้รับความ
ยินยอมจากที่ประชุมผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ภายหลังจากที่ได้แจ้งให้ส านักงาน ก.ล.ต 
รับทราบแล้ว  

1.6.2 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธินอกเหนือจากกรณีตามข้อ 1.6.1 ต้องได้รับความยินยอม
จากบริษัทฯ และที่ประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ซึง่เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ ในข้อ 1.6.2 นี ้ยกเว้นการปรับสิทธิ
ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.5 จะต้องได้รับความยินยอมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ซึง่เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1.6.3 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธิไม่ว่าในกรณีใดจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อก าหนดตาม
ประกาศ ทจ. 34/2551 หรือกฎเกณฑ์ใดของส านกังาน ก.ล.ต. รวมทัง้ที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม
ภายหลงั ที่บริษัทฯ ได้รับอนญุาตจากส านกังาน ก.ล.ต. ให้ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดง
สิทธิ 
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1.6.4 ผู้ ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ไม่มีสิทธิที่จะเสนอให้แก้ไข
ข้อก าหนดสิทธิในเร่ือง อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ และอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ  
ยกเว้นเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ และต้องไม่ขดัหรือแย้งกบักฎหมาย
และเป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะด าเนินการแจ้งไปยังผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลง
ข้อก าหนดสิทธิดังกล่าวในข้อ 1.6.1 และ 1.6.2 และจะจัดส่งข้อก าหนดสิทธิที่แก้ไข
เปลี่ยนแปลงให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ เม่ือได้รับการร้องขอภายใน 15 วนันับแต่วันที่
ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ และบริษัทฯ จะด าเนินการแจ้งให้
ส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และนายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิทราบถึงการแก้ไข
เพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธิ และจะจดัส่งข้อก าหนดสิทธิที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมดงักล่าวภายใน 15 วนั 
นบัแตว่นัที่การปรับสิทธิมีผลบงัคบัใช้ 

1.7 กำรประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ  

การเรียก และ/หรือ การประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ให้เป็นไปตามวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

1.7.1 บริษัทฯ มีสิทธิเรียกประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่บริษัทฯ ต้องเรียก
ประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อขอมติในการด าเนินการใดอย่างหนึ่งโดยเร็วภายใน 30 
วนันบัแตว่นัที่บริษัทฯ ทราบวา่เกิดเหตกุารณ์อย่างใดอย่างหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิในสาระส าคญัไม่ว่าโดยบริษัทฯ 
หรือผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 1.6.2 หรือ 

(ข) หากมีเหตุการณ์ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิอย่างเป็นนยัส าคญั หรือความสามารถของบริษัทฯ ในการปฏิบตัิหน้าที่
ตามข้อก าหนดสิทธิ 

(ค) มีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิรายหนึง่หรือหลายรายที่ถือใบส าคญัแสดงสิทธิรวมกนัไม่
น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจ านวนหน่วยทัง้หมดของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิได้
ใช้สิทธิ และ/หรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน ร้องขอให้บริษัทฯ ด าเนินการจัดประชุม  
ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยได้ท าเป็นหนังสือที่ระบุเหตุผลอย่างชัดเจนในการ
ขอให้มีการประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ในกรณีที่มีการจดัประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะด าเนินการปิดสมดุทะเบียนเพื่อ
ก าหนดสิทธิของผู้ ถือใบส าคัญแสดงในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการ
ประชมุดงักล่าวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 21 วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ  

1.7.2 ในการเรียกประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมเน่ืองจากผู้ ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิ ที่ยงัมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนร้องขอ หรือคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติ
ให้เรียกประชมุ ให้บริษัทฯ จดัท าหนงัสือนดัประชมุ ระบ ุสถานที่ วนั เวลา ผู้ที่ขอให้เรียกประชมุ 



 

หน้า 28 

และเร่ืองที่จะพิจารณาในที่ประชมุ และจดัส่งให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิได้ใช้สิทธิหรือใช้
สิทธิไปแล้วบางส่วนแต่ละราย ตามรายช่ือ และที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสิทธิ และแจ้งผ่านทางสื่ออิเล็คทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์ เพื่อก าหนดสิทธิในการเข้า
ร่วมประชมุไม่น้อยกวา่ 14 วนัก่อนการประชมุในแต่ละครัง้ 

1.7.3 ในการประชมุใบส าคญัแสดงสิทธิ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้ว
บางส่วนซึ่งมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วม
ประชมุและออกเสียงแทนตนก็ได้ โดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวจะต้องจดัท าหนงัสือ
มอบฉนัทะตามแบบที่บริษัทฯ ก าหนด และให้ย่ืนหนงัสือมอบฉนัทะต่อประธานที่ประชมุหรือ
ผู้ที่ประธานที่ประชมุมอบหมายก่อนเร่ิมการประชมุ 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ หมายถึง ผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนของบริษัทฯ ณ วนัปิดสมุด
ทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อก าหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุม โดยไม่รวมถึงผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่มีส่วนได้เสียซึง่จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในข้อพิจารณาอนัใดซึง่ที่
ประชมุจะพิจารณาลงมต ิ

ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ที่มีส่วนได้เสียตามข้อนี ้หมายถึง ผู้ ถือใบส าคัญแสดงที่มีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ในเร่ืองที่ที่ประชมุจะพิจารณาลงมติ 

1.7.4 ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ มีคะแนนเสียงเท่ากับหน่วยของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ถืออยู่โดยใบส าคญัแสดงสิทธิ หนึง่หน่วยมีหนึง่เสียง  

1.7.5 ในการประชุมผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจัดขึน้โดยบริษัทฯ ให้ประธานกรรมการบริษัทหรือ
บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชมุผู้ ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก
ประธานกรรมการไม่เข้าร่วม ให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่เข้าร่วมการประชุมเลือกบุคคลใด
บุคคลหนึ่งที่มาเข้าร่วมประชุมท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม โดยที่ทัง้สองกรณี ประธานที่
ประชมุไม่มีสิทธิออกเสียงชีข้าด 

1.7.6 องค์ประชมุในการประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ จะต้องประกอบด้วยผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สิทธิที่ยงัมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน และ/หรือ ผู้ รับมอบฉันทะมาประชุมรวมกัน
ได้ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 25 หรือไม่ต ่ากวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมด ซึง่
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ รวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยทัง้หมดของใบส าคญั
แสดงสิทธิ ที่ยงัไม่ได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนัน้ จงึจะครบองค์ประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธินัน้  

1.7.7  ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชมุ เม่ือล่วงเวลานดัไปแล้ว 45 นาที ยงัมีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ 
เข้าร่วมประชุมยังไม่ครบเป็นองค์ประชุมให้ถือว่าการประชุมเป็นอันระงับไป หากการเรียก
ประชมุเป็นการเรียกโดยบริษัทฯ ให้นดัประชมุใหม่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วนั แต่ไม่
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เกินกว่าใน 14 วนันบัจากวนัก าหนดประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้แรก และให้บริษัทฯ 
ด าเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิทุกรายและตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบไุว้ข้างต้น ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่า
จะต้องครบองค์ประชมุ  

อย่างไรก็ตาม หากผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นผู้ ร้องขอให้เรียกประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สิทธิ ในกรณีที่ไม่ครบเป็นองค์ประชุมในวนัก าหนดประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ในครัง้
แรก ให้ถือวา่การประชมุเป็นอนัระงบัไป โดยจะไม่มีการเรียกประชมุใหม่อีก 

1.7.8 มติที่ประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่กึ่งหนึ่งของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือผู้ รับมอบฉนัทะ ซึง่มาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

1.7.9 มติใด ๆ ของที่ประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ให้ถือว่ามีผลผูกพนัผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ทกุรายไม่วา่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธินัน้จะได้เข้าร่วมประชมุด้วยหรือไม่ก็ตาม 

1.7.10 ภายหลังจากการประชุมผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะแจ้งมติของที่ประชุมผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ทราบผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ โดยเร็ว  

1.7.11 บริษัทฯ จะด าเนินการจัดท าบันทึกรายงานการประชุม และเก็บรักษาบันทึกดังกล่าวไว้ที่
ส านกังานใหญ่ของบริษัท รายงานประชุมที่ได้ลงลายมือช่ือโดยประธานที่ประชุมให้ถือเป็น
หลกัฐานอนัสมบูรณ์ของกิจการทัง้หลายที่ได้ประชมุกันนัน้ และให้ถือว่าการประชมุและมติ
ทัง้หลายได้กระท าโดยถกูต้อง และบริษัทฯ จะจดัส่งรายงานการประชมุดงักล่าวให้แก่ตลาด
หลกัทรัพย์ฯ และส านกังาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วนั นบัจากวนัประชุมผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ  

1.7.12 ในการประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ บริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ และที่
ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ มีสิทธิที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ เพื่อแสดง
ความคิดเห็นหรือให้ค าอธิบายในที่ประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้ 

1.7.13 บริษัทฯ จะเป็นผู้ช าระคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัการจดัประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมด 

1.7.14 บริษัทฯ จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธิตามมติที่ประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ  นบัตัง้แต่
วันที่ที่ประชุมลงมติ และบริษัทฯ จะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธิเป็นลายลักษณ์
อกัษรให้ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติมนัน้ ทัง้นี ้บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ทราบผ่านทางระบบเผยแพร่
ข้อมลูผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในวนัเดียวกนักบัที่บริษัทฯ แจ้งส านกังาน 
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ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และนายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิ และปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่
ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิฯ นี ้

1.7.15 กรณีไม่สามารถจดัประชมุได้ทนัภายในอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ ให้ถือว่าการด าเนินการ
ประชมุสิน้สดุลงและไม่มีการจดัประชมุในครัง้นัน้ 

1.8 กำรชดใช้ค่ำเสียหำย กรณีบริษัทฯ ไม่สำมำรถจัดให้มีหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิ 

1.8.1 บริษัทฯ จะชดใช้ค่าเสียหายให้เฉพาะผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ที่มาแจ้งความจ านงที่จะใช้
สิทธิตามเง่ือนไขการแจ้งความจ านงการใช้สิทธิตามข้อ 1.4 และบริษัทฯ ไม่สามารถจดัให้มี
หุ้ นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิได้อย่างครบถ้วน โดย
ค่าเสียหายที่บริษัทฯ จะชดใช้ให้แก่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าว สามารถค านวณได้
ตามที่ก าหนดในข้อ 1.8.3 ยกเว้นกรณีตามที่ระบุไว้ในข้อจ ากัดการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ 
และข้อจ ากดัการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิตามข้อ 2 

1.8.2 การชดใช้ค่าเสียหายตามข้อ 1.8.1 บริษัทฯ จะช าระให้เป็นเช็คระบช่ืุอขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะ 
และจะจดัส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ที่ระบุในแบบแสดงความจ านงในการ
ใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ภายใน 14 วนัท าการ นับจากวนัที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิมาแจ้ง
ความจ านงที่จะใช้สิทธิ ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินค่าเสียหายให้แก่ผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสิทธิได้ภายในระยะเวลาดงักล่าว ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะได้รับดอกเบีย้ในอตัราร้อย
ละ 7.5 ต่อปี โดยค านวณจากค่าเสียหายนบัแต่วนัที่พ้นก าหนด 14 วนัท าการ ดงักล่าวจนถึง
วนัที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้รับคืนเงินคา่เสียหาย 

 อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากบริษัทฯ ได้ท าการส่งเช็ค ดร๊าฟท์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือ
ค าสัง่จ่ายเงินของธนาคาร ซึง่ขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะชื่อผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามที่อยู่ ที่ระบใุนแบบแสดงความจ านงในการใช้สิทธิโดยถกูต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ได้รับเงินค่าเสียหายคืนแล้วโดยชอบและไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี ย้ 
และ/หรือ คา่เสียหายใด ๆ อีกตอ่ไป 

1.8.3 การค านวณค่าเสียหายที่บริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิตามข้อ 1.8.1 มีสูตร
การค านวณดงันี ้

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

  โดยที่ 

B คือ จ านวนหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้มี และ/หรือ เพิ่มขึน้ได้ ตามอัตราการใช้
สิทธิที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ตอ่ 1 หน่วย 

MP  คือ  ราคาปิดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ในวนัก าหนดการใช้สิทธิซึ่งผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสิทธิมาแสดงความจ านงการใช้สิทธิ 
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EP  คือ  ราคาการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือราคาการใช้สิทธิที่มีการปรับ
ราคาตามเง่ือนไขการปรับสิทธิล่าสดุ (หากมี) 

ทัง้นี ้การชดใช้คา่เสียหายตามข้อนีใ้ห้ถือเป็นสิน้สดุ โดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิตกลงที่จะไม่
เรียกร้องคา่เสียหายใด ๆ จากบริษัทฯ เพิ่มเติม 

1.8.4 การชดใช้คา่เสียหายตามข้อนีใ้ห้ถือเป็นที่สดุ 

อนึ่ง ในกรณีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิซึง่เป็นคนต่างด้าว (ทัง้บคุคลธรรมดาและนิติบคุคล) ไม่
สามารถใช้สิทธิได้ เน่ืองจากข้อจ ากดัในเร่ืองอตัราส่วนการถือหุ้นของคนตา่งด้าว ซึง่ข้อบงัคบั
บริษัทฯ ก าหนดว่าการถือหุ้นของคนต่างด้าวจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ในกรณีเช่นนี ้บริษัทฯ จะไม่ชดเชยค่าเสียหายหรือ
ด าเนินการอื่นใดให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งเป็นคนต่างด้าว และผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สิทธิซึง่เป็นคนตา่งด้าว ไม่มีสิทธิเรียกร้องคา่เสียหายหรือเรียกร้องให้บริษัทฯ ชดใช้ใด ๆ ทัง้สิน้ 

1.9 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ืออนุมัติกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนรองรับกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ  

ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 29 ตุลาคม 2564 ได้มีมติอนุมตัิการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 333,300,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่
จ านวน 499,950,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนจ านวน 1,666,500,000 หุ้น มูลค่า
หุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวมทัง้สิน้ 166,650,000 บาท เพื่อรองรับเพื่อรองรับ (1) การจัดสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนจ านวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ โดยไม่จดัสรรให้กบัผู้ ถือหุ้นที่
จะท าให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นใดตามที่บริทฯ 
พิจารณาเห็นสมควร และ (2) การใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทรุ่นที่ 1 
เพื่อจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซือ้และได้รับจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่ออกและเสนอ
ขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทฯ ข้อ 4. (เร่ืองทนุจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท 

1.10 รำยละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ  

จ านวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิ ไม่เกิน 833,250,000 หุ้น 

มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 

ราคาการใช้สิทธิ หุ้นละ 

(เว้นแตก่รณีมีการปรับราคาใช้สิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 

1.65 บาท 

เน่ืองจากหุ้นสามญัของบริษัทฯ เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ดงันัน้ หุ้นสามญัที่ออก
ใหม่เน่ืองจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ จะสามารถเข้าท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้
ภายหลงัจากที่บริษัทฯ ด าเนินการจดทะเบียนหุ้นสามญัที่ออกใหม่ดงักล่าวเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน
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ต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว โดยบริษัทฯ จะด าเนินการย่ืนขออนญุาตน าหุ้นสามญัที่ออกใหม่จากการใช้
สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ เข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายใน 30 วนั นบัแต่
วนัก าหนดการใช้สิทธิ ทัง้นี ้เพื่อให้หุ้นสามญัดงักล่าวสามารถท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้
เช่นเดียวกบัหุ้นสามญัเดิมของบริษัทฯ 

1.11 กำรด ำเนินกำรหำกมีหุ้นรองรับคงเหลือจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ  

หากมีหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิในครัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ จะ
เสนอผ่านที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการที่ระบุไว้ใน
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ประกาศของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และส านกังาน ก.ล.ต. 
ที่เก่ียวข้อง 

1.12 สถำนะของหุ้นสำมัญใหม่ที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทฯ จะย่ืนขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วของบริษัทฯ ต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจ านวน
หุ้นสามญัที่ออกใหม่ส าหรับการใช้สิทธิภายใน 14 วนั นบัตัง้แต่วนัก าหนดการใช้สิทธิซึ่งบริษัทฯ ได้รับ
ช าระค่าหุ้ นครบถ้วนตามจ านวนที่มีการใช้สิทธิแล้ว  และบริษัทฯ จะด าเนินการจดทะเบียนผู้ ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธินัน้เข้าเป็นผู้ ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นตาม
จ านวนหุ้นสามญัที่ค านวณได้จากการใช้สิทธิในครัง้นัน้ 

หุ้นสามญัใหม่ที่ออกเน่ืองจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิจะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกบัหุ้น
สามัญของบริษัทฯ ที่ได้ออกไปก่อนหน้าแล้วทุกประการ  นับตัง้แต่วันที่มีการจดแจ้งช่ือของผู้ ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิหรือผู้ รับสิทธิแทนเป็นผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ และจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้ว
เน่ืองจากการออกหุ้นสามญัใหม่จากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิกบักระทรวงพาณิชย์แล้ว 

1.13  สถำนภำพของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่ำงกำรแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ 

สถานะของใบส าคญัแสดงสิทธิที่อยู่ระหวา่งวนัที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ แสดงความจ านงใช้สิทธิ และ
วันก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วอันเน่ืองมาจากการใช้สิทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิ จะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบส าคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้แสดงความ
จ านงใช้สิทธิ และสถานภาพจะสิน้สดุลงในวนัที่กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแ ล้ว 
อนัเน่ืองมาจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิข้างต้นแล้ว  

ในกรณีที่บริษัทฯ มีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิในช่วงที่บริษัทฯ ยังไม่ได้จด
ทะเบียนเพิ่มทุนหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิกับกระทรวงพาณิชย์ ผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดง ที่ได้ท าการใช้สิทธิแล้วจะได้รับการปรับสิทธิย้อนหลงั โดยบริษัทฯ จะด าเนินการออก
หุ้นสามญัใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิโดยเร็วที่สดุตามจ านวนที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ
สมควรจะได้รับหากราคาที่ได้ปรับใหม่นัน้มีผลบงัคบัใช้ โดยหุ้นสามญัส่วนที่เพิ่มใหม่อาจได้รับช้ากว่า
หุ้นสามญัที่ได้รับก่อนหน้านีแ้ล้ว แตไ่ม่เกิน 15 วนันบัจากวนัที่มีการปรับสิทธิ 
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1.14 ตลำดรองของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขำย 

บริษัทฯ จะด าเนินการย่ืนค าขออนญุาตให้ตลาดหลกัทรัพย์ฯ พิจารณารับใบส าคญัแสดงเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

1.15 ตลำดรองของหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทฯ จะด าเนินการขออนญุาตน าหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิเข้าซือ้ขาย
ในตลาดหลกัทรัพย์ ภายใน 30 วนั นบัจากวนัก าหนดการใช้สิทธิซึง่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิใช้สิทธิซือ้
หุ้ นสามัญในแต่ละครัง้ เพื่อให้หุ้ นสามัญดังกล่าวสามารถท าการซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์ได้
เช่นเดียวกบัหุ้นสามญัเดิมของบริษัทฯ  

1.16  ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น 

ผลกระทบจากกรณีการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสดัส่วนการถือหุ้น ควบคู่กบัใบส าคญั
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ในคราวเดียวกนั มีรายละเอียดดงันี ้

(1) ผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 

• ภายหลงัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสดัส่วนการถือหุ้น แตก่่อนการออก
และเสนอขายใบส าคัญสิทธิ หุ้ นของบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบด้านราคา (Price 
Dilution) ประมาณร้อยละ 1.84 โดยสตูรการค านวณเป็นดงันี ้

= ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 
                           ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

=                                1.71 – 1.68    
                                            1.71 

=  ร้อยละ 1.84 
โดยที่ราคาตลาดหลงัเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสดัส่วนการถือหุ้น เท่ากบั 

 

 

 

 

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

= (ราคาตลาด x จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุ้นสามญั RO x 
จ านวนหุ้นที่เสนอขาย RO) 

 จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นที่เสนอขาย 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 (ข้อมลูจาก SETSMART ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ) 
ซึง่เท่ากบั 1.71 บาท 

• ภายหลังการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ หุ้นของบริษัทจะได้รับผลกระทบ
ด้านราคา (Price Dilution) ประมาณร้อยละ 2.09 

= ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 
 ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
= 1.71 – 1.67 
 1.71 
= ร้อยละ 2.09 

โดยที่ราคาตลาดหลงัเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสดัส่วนการถือหุ้น เท่ากบั 
= (ราคาตลาด x จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุ้นสามญั RO x จ านวนหุ้นที่

เสนอขาย RO) + 
(ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ x จ านวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ) 

 จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นที่เสนอขาย RO +  
จ านวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ  

= (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 
= ร้อยละ 1.67 

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

(2) ผลกระทบตอ่สว่นแบง่ก าไร (Earnings per share dilution)  

• ในกรณีทีผู้ ถือหุ้นเดิมทุกรายจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น แต่ไม่ใช้
สิทธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิ ทัง้จ านวนผู้ ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบต่อส่วน
แบ่งก าไรจากจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้หุ้นเดิม
ของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้ นเท่านัน้ โดยคิดเป็นร้อยละ 20.00 โดยสูตรการ
ค านวณดงันี ้

= EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลงัเสนอขาย 
 EPS ก่อนเสนอขาย 
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โดยที่ EPS ก่อนเสนอขาย 

= ก าไรสทุธิ 
 จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว 

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

= 0.1306 บาทตอ่หุ้น 

โดยที่ EPS หลงัเสนอขาย 

= ก าไรสทุธิ 
 จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นที่เสนอขาย RO 

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

= 0.1045 บาทตอ่หุ้น 

EPS Dilution  

= 0.1306 – 0.1045 
 0.1306 

= ร้อยละ 20.00  

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

• ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเดิมทุกรายจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสดัส่วนการถือหุ้น และผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นีท้ัง้จ านวน ผู้ ถือหุ้นเดิม
จะได้รับผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรเท่ากับร้อยละ 33.33 เม่ือเทียบกับจ านวนหุ้ นที่
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ในปัจจบุนั 

= EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลงัเสนอขาย 
 EPS ก่อนเสนอขาย 

โดยที่ EPS ก่อนเสนอขาย 

= ก าไรสทุธิ 
 จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว 
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= 435,274,850  
 3,333,000,000 

= 0.1306 บาทตอ่หุ้น 

โดยที่ EPS หลงัเสนอขาย 

= ก าไรสทุธิ 
 (จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นที่เสนอขาย RO+ 

จ านวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ 
 

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

= 0.0871 บาทตอ่หุ้น 

EPS Dilution  

= 0.1306 - 0.0871 
 0.1306 

= ร้อยละ 33.33 

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

• ผู้ ถือหุ้ นเดิมจะได้รับผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรเท่ากับร้อยละ 16.67 เม่ือเทียบกับ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ก่อนการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 
แต่ภายหลงัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม
สดัส่วนการถือหุ้น โดยสตูรการค านวณ ดงันี ้

= EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลงัเสนอขาย 
 EPS ก่อนเสนอขาย 

โดยที่ EPS ก่อนเสนอขาย 

= ก าไรสทุธิ 
 จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นที่เสนอขาย RO 

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

= 0.1045 บาทตอ่หุ้น 
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โดยที่ EPS หลงัเสนอขาย 

= ก าไรสทุธิ 
 (จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นที่เสนอขาย RO+ จ านวน

หุ้นที่รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ 
 

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

= 0.0871 บาทตอ่หุ้น 

EPS Dilution  

= 0.1045 - 0.0871 
 0.1045 

= ร้อยละ 16.67 

(3) ผลกระทบตอ่สิทธิในการออกเสียงของผู้ ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) 

• ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นทุกรายจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น และเป็นผู้ ใช้
สิทธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิ จะไม่มีผลกระทบตอ่สดัส่วนการถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นเดิม
จะไม่ได้รับผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุ้น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทกุรายไม่ใช้สิทธิจอง
ซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ บริษัทฯ จะด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตดั
หุ้ นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิง้ ท าให้จ านวนหุ้ นช าระแล้วไม่
เปลี่ยนแปลง และไม่เกิดผลกระทบตอ่สดัส่วนการถือหุ้น 

• ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามใบส าคญัแสดงสิทธิจนครบทัง้จ านวน แต่
ผู้ ใช้สิทธิมิใช่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะเกิดผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้น
เดิม โดยผู้ ถือหุ้นเดิมจะมีสดัส่วนการถือหุ้นลดลงประมาณร้อยละ 16.67 เม่ือเทียบกับ
สดัส่วนการถือหุ้น ก่อนการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยสตูรการค านวณ
เป็นดงันี ้

= จ านวนหุ้นที่ออกและเสนอขายเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ 
 จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นที่เสนอขาย RO  + จ านวนหุ้นที่รองรับการ

ใช้สิทธิแปลงสภาพ 
= 833,250,000 
 3,333,000,000 + 833,250,000 +833,250,000 
= ร้อยละ 16.67 
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2 ข้อจ ำกัดกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ ข้อจ ำกัดกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ และข้อจ ำกัดกำร
โอนหุ้น 

2.1 กำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทฯ ไม่มีข้อจ ากัดการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิ  เว้นแต่การโอนเกิดขึน้ในช่วงปิดสมุดทะเบียน
ใบส าคญัแสดงสิทธิ เพื่อพักการโอนสิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ในกรณีการใช้สิทธิครัง้สุดท้าย  ซึ่ง
บริษัทฯ จะปิดสมุดทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ เพื่อพักการโอนหรือการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิ 21 วนัก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิ และตลาดหลกัทรัพย์จะท าการขึน้เคร่ืองหมาย SP (ห้ามการซือ้
ขาย) ล่วงหน้า 2 วนัก่อนวนัปิดสมดุทะเบียน (ในกรณีที่วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดง
สิทธิตรงกบัวนัหยดุท าการของตลาดหลกัทรัพย์ให้เลื่อนเป็นวนัท าการก่อนหน้า) 

2.2 บุคคลที่ไม่ใช่สัญชำตไิทย 

บริษัทฯ มีข้อจ ากดัการโอนหุ้นอนัสืบเน่ืองมาจากข้อบงัคบัของบริษัทฯ วา่ด้วยเร่ืองอตัราส่วนการถือหุ้น
ของบคุคลที่มิใช่สญัชาติไทย ดงัมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

2.2.1 บริษัทฯ จะไม่ออกหุ้นสามัญให้แก่ผู้ ใช้สิทธิที่มิใช่สญัชาติไทย  ซึ่งได้ด าเนินการใช้สิทธิตาม
วิธีการใช้สิทธิจนท าให้สดัส่วนการถือหุ้นของบคุคลหรือนิติบคุคลที่ไม่มีสญัชาติไทยมีจ านวน
เกินกว่าร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้ นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ตามที่ระบุใน
ข้อบงัคบัหรือตามสดัส่วนที่อาจมีการแก้ไขตามข้อบงัคบัในอนาคต  

2.2.2 หากข้อจ ากดัการโอนดงักล่าวข้างต้น มีผลท าให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไม่ใช่สญัชาติไทย
ซึ่งได้ใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิดังที่กล่าวมาแล้วโดยครบถ้วน  ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตาม
จ านวนที่ระบุในแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน  
บริษัทฯ จะอนุญาตให้ด าเนินการใช้สิทธิเพียงส่วนที่ไม่ขัดต่อข้อจ ากัดข้างต้นโดยผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถเลือกให้บริษัทฯ ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

ก) ให้บริษัทฯ คืนเงินที่เหลือตามราคาการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ ในส่วนที่ไม่
สามารถใช้สิทธิได้โดยไม่มีดอกเบีย้ ให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไม่ใช่สญัชาติไทย
ดงักล่าวเป็นเช็คระบุช่ือขีดคร่อมเฉพาะทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในแบบ
แสดงความจ านงในการใช้สิทธิโดยถกูต้องแล้ว ภายใน 14 วนันบัแตว่นัใช้สิทธิในครัง้นัน้ ๆ 

ข) ให้บริษัทฯ เป็นผู้ ถือแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ และเงินตาม
จ านวนการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่มิใช่สญัชาติไทย ได้ย่ืนความ
จ านงการใช้สิทธิในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิเอาไว้ตามล าดบัก่อนหลงั  เพื่อด าเนินการใช้
สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ในส่วนที่ยงัไม่ได้มีการใช้สิทธิทัง้จ านวนหรือบางส่วน เม่ือ
การเข้าถือหุ้นตามใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวไม่ขดัต่อข้อจ ากดัเร่ืองสดัส่วนการถือหุ้น
ของคนที่มิใช่สญัชาติไทย 
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ทัง้นี ้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไม่ใช่สญัชาติไทยจะต้องแสดงความจ านงที่จะให้บริษัทฯ 
ด าเนินการตามข้อ (ก) หรือ (ข) ข้างต้น โดยระบุในแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซือ้
หุ้นสามญั ณ วนัแจ้งความจ านงการใช้สิทธิในแตล่ะครัง้ 

บริษัทฯ จะอนญุาตให้มีการด าเนินการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ในส่วนที่ยงัไม่ได้
รับการใช้สิทธิบางส่วนหรือทัง้หมดในวันใช้สิทธิที่สามารถกระท าได้โดยที่ไม่ขัดต่อ
ข้อจ ากัด อย่างไรก็ดี หากมีจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่รอการใช้สิทธิ  ณ วันใช้สิทธิ
ดงักล่าวมากกว่าจ านวนหุ้นสามญัที่อนุญาตให้ซือ้ได้โดยไม่ขดัต่อข้อจ ากัดการโอนหุ้น 
เร่ืองสดัส่วนการถือครองหุ้นของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่มิใช่สญัชาติไทย  บริษัทฯ จะ
ด าเนินการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ  ให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ที่มิใช่สญัชาติ
ไทยตามล าดบัการแจ้งความจ านงการใช้สิทธิที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ก าหนดในการใช้
สิทธิในครัง้นี ้หาก ณ วนัใช้สิทธิ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวไม่สามารถใช้สิทธิได้
เน่ืองจากข้อจ ากัดเร่ืองสัดส่วนการถือครองหุ้นของผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ให้ถือว่า
ใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวไม่สามารถใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญในครัง้นัน้ๆ  โดยผู้ ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สัญชาติไทยดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ต่อ
บริษัทฯ และบริษัทฯ จะไม่ชดใช้คา่เสียหายที่เกิดขึน้ทัง้สิน้ 

ค) ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ที่มิใช่สญัชาติไทยจะไม่ได้รับการชดเชยไม่ว่าในรูปแบบใดจาก
บริษัทฯ ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการใช้สิทธิได้  โดยมีสาเหตุมาจากข้อจ ากัดเร่ือง
สดัส่วนการถือครองหุ้นของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่มิใช่สญัชาติไทย 

2.3 ข้อจ ำกัดกำรโอนหุ้น 

ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 11 หุ้นของบริษัทฯ ย่อมโอนกนัได้อย่างเสรีโดยไม่มีข้อจ ากดั และหุ้นที่
ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจ านวนรวมกันไม่เกินกว่าร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ การโอนหุ้นรายใดที่จะท าให้อตัราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าว
ของบริษัทฯ เกินอตัราสว่นข้างต้น บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทฯ รายนัน้ได้ 

3. วิธีกำรส่งมอบหลักทรัพย์ 

3.1 กำรส่งมอบใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทฯ จะด าเนินการส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามจ านวนหุ้นที่ได้รับการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ โดยบริษัทฯ จะด าเนินการออกและส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิ ตามรายละเอียด 
ดงันี ้

3.1.1 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้ นเดิมไม่มีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ หรือ ศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์บริษัท ศนูย์รับฝากทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ในฐานะนายทะเบียนของใบส าคญั
แสดงสิทธิ จะส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิตามจ านวนที่ได้รับจดัสรรให้แก่ผู้ที่ได้รับการจดัสรร
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามช่ือที่อยู่ที่ระบใุนสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นภายใน 15 วนัท า



 

หน้า 40 

การ นับแต่วันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี ้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ได้รับการจดัสรรในครัง้นีใ้นตลาดหลกัทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบส าคญั
แสดงสิทธิ ซึ่งอาจได้รับภายหลงัจากที่ใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัทฯ เร่ิมซือ้ขายในตลาด
หลกัทรัพย์ 

3.1.2 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้ นเดิมมีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ในฐานะนายทะเบียนของใบส าคัญแสดงสิทธิ จะน า
ใบส าคญัแสดงสิทธิฝากไว้กบั “บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด เพ่ือ
ผู้ฝำก” และศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่บริษัท
หลกัทรัพย์นัน้ฝากหลกัทรัพย์อยู่ ในขณะเดียวกันบริษัทหลกัทรัพย์นัน้ ก็จะบนัทึกยอดบญัชี
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ผู้ ได้รับจดัสรรฝากไว้ และ ออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่
ได้รับการจดัสรรภายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ในกรณีนี ้ผู้ที่ได้รับ
การจดัสรรจะสามารถขายใบส าคญัแสดงสิทธิในตลาดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีที่ตลาดหลกัทรัพย์
อนญุาตให้ใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัทฯ ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ช่ือของผู้
ถือหุ้ นที่ได้รับการจัดสรรจะต้องตรงกับช่ือเจ้าของบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์ที่ผู้ ที่ได้รับการ
จัดสรรประสงค์ที่จะฝากใบส าคัญแสดงสิทธิไว้ มิฉะนัน้แล้วบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะ
ด าเนินการออกใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ที่ได้รับการจดัสรรตามข้อ 3.1.1 แทน 

3.1.3 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเดิมมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์กับศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 
บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ในฐานะนายทะเบียนของใบส าคญัแสดง
สิทธิ จะน าใบส าคญัแสดงสิทธิฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์
จะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิตามจ านวนที่ได้รับการจดัสรรไว้ในบญัชีของ
บญัชีผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้ที่ได้รับการจดัสรร
ภายใน 7 วันท าการนับจากวันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ เม่ือผู้ ถือหุ้ นที่ได้รับการจัดสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิต้องการขายใบส าคญัแสดงสิทธิ ผู้ ถือหุ้นดงักล่าวจะต้องถอนใบส าคญั
แสดงสิทธิ ออกจากบญัชี 600 ดงักล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลกัทรัพย์ทัว่ไป ซึง่อาจจะ
มีคา่ธรรมเนียมในการด าเนินการตามที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ 
ๆ ก าหนดดงันัน้ในกรณีนี ้ผู้ ถือหุ้นที่ได้รับจดัสรรจะสามารถขายใบส าคญัแสดงสิทธิในตลาด
หลกัทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลกัทรัพย์อนุญาตให้ใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัทฯ ท าการซือ้
ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ และผู้ ถือหุ้นที่ได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิได้ด าเนินการ
ถอนใบส าคญัแสดงสิทธิออกจากบญัชี 600 ดงักล่าวแล้ว 

3.2 กำรส่งมอบหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

ในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซือ้
หุ้นสามญัสามารถเลือกให้บริษัทฯ ด าเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้
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3.2.1 ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามญั 
โดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้น
ตามจ านวนที่ใช้สิทธิแก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามช่ือที่
อยู่ที่ระบไุว้ในสมดุทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือที่ระบใุนแบบแสดงความจ านงในการใช้
สิทธิ ภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัก าหนดการใช้สิทธิแต่ละครัง้ ในกรณีนี ้ผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั จะไม่สามารถขายหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาด
หลกัทรัพย์ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึง่อาจจะได้รับภายหลงัจากที่หุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้
สิทธิได้รับอนญุาตให้เข้าท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์  

3.2.2 ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ได้รับการจดัสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามญั แต่
ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิประสงค์ที่จะ
ฝากหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิไว้ในบญัชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สิทธิมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อยู่ กรณีนีศ้นูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะด าเนินการน าหุ้นสามญัที่
เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กบั “บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด เพ่ือ
ผู้ฝำก” และศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุ้นสามญัที่บริษัทหลกัทรัพย์
นัน้ฝากหุ้นสามัญอยู่ ในขณะเดียวกันบริษัทหลกัทรัพย์นัน้ ก็จะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุ้น
สามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นัน้ฝากหุ้นสามัญอยู่และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ จองซือ้ที่
ได้รับการจดัสรรภายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนัก าหนดการใช้สิทธิในแตล่ะครัง้ ในกรณีนีผู้้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามญัจะสามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้
สิทธิในตลาดหลกัทรัพย์ ได้ทนัทีที่ตลาดหลกัทรัพย์อนญุาตให้หุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิ
ท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ 

ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเลือกให้บริษัทฯ ด าเนินการตามข้อ 3.2.2 
ช่ือของผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้น จะต้องตรงกับช่ือเจ้าของบัญชีซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามญัไว้ในบญัชีหลกัทรัพย์ดงักล่าว 
มิฉะนัน้แล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการออกใบหุ้นแก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ได้รับ
การจดัสรรหุ้นตามข้อ 3.2.1 แทน 

3.2.3 ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ได้รับการจดัสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แตป่ระสงค์
จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้น
สามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์  สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี ้
บริษัทฯ จะด าเนินการน าหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  
และศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุ้นสามญัตามจ านวนที่ผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสิทธิได้รับการจดัสรรไว้ในบญัชีของบริษัท ผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออก
หลกัฐานการฝากให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ได้รับการจดัสรรหุ้นภายใน 7 วนัท าการ นบั
จากวนัก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ เม่ือผู้ที่ได้รับการจดัสรรหุ้นต้องการขายหุ้น ผู้ที่ได้รับ
การจัดสรรหุ้ นจะต้องถอนหุ้ นออกจากบัญชี  600 ดังกล่าว  โดยต้องติดต่อผ่านบริษัท
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หลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการด าเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  
และ/หรือ บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ๆ ก าหนด ดงันัน้ในกรณีนี ้ผู้ที่ได้รับการจดัสรรหุ้นจะสามารถ
ขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลกัทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของ
บริษัทฯ ท าการซือ้ขายได้ใน ตลาดหลกัทรัพย์ และผู้ที่ได้รับจดัสรรหุ้นได้ด าเนินการถอนหุ้น
ออกจากบญัชี 600 ดงักล่าวแล้ว 

4. ผลบังคับข้อก ำหนดสิทธิและกฎหมำยที่ใช้บังคับ 

ข้อก าหนดสิทธิฉบบันีจ้ะมีผลใช้บงัคบันับแต่วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิไปจนถึงวนัก าหนดการใช้สิทธิ โดย
ข้อก าหนดสิทธินีจ้ะใช้บงัคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใด ๆ ในข้อก าหนดสิทธินีข้ดัหรือ
แย้งกับกฎหมายหรือประกาศใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมาย ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศ
ดงักล่าวบงัคบัแทนข้อความของข้อก าหนดสิทธินี ้ทัง้นี ้เฉพาะในส่วนที่ขดัหรือแย้งกนันัน้ 

                ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                            บริษัท อนันดำ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) 
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